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Историјат школе 
 

 

 

Више од шест векова се развијао Лесковац као градско насеље на обалама Ветернице и израстао 
је у значајан административни, привредни и културни центар. Почетком XIX века у лесковачком 
крају постојале су бројне школе манастирског типа, а модеран начин школовања је започео доласком 
учитеља Јосифа Костића. Тако је од познате Ча Митине школе и школске зграде код цркве, 
образовање деце у лесковачком крају било већ увелико развијено. Зато је и разумљиво да су 
Лесковчани одмах после ослобођења од Турака, децембра 1878. године желели да у свом граду имају 
поред мушке и женску основну школу и школе за више образовање своје деце. 

Идеју за оснивање гимназије у Лесковцу дао је начелник Министарства просвете Милан 
Милићевић, августа 1878. године. Почетком марта 1879. године, лесковачка општина је упутила 
молбу Министарству за отварање гимназије, прихватајући обавезу да је сама издржава. Након тога 
министар је поднео предлог кнезу, а указ о отварању гимназије је потписан 14. јула 1879. године. 

Први наставник кога је министар просвете именовао за предавача је Миленко Ранчић, учитељ 
тополски, који је у Лесковац дошао септембра 1879. године и успешно организовао пријемни испит. 

У току свог рада гимназија је више пута мењала зграду у којој се одвијала настава. У првој 
школској години се настава обављала у згради бившег лесковачког кајмакама Хафиза Пашагића, која 
је била једна од најлепших зграда у граду. Касније је школа смештена у другу турску кућу која се 
налазила близу данашње школе „Светозар Марковић“. Та кућа је носила назив „Кућа Пашагинче“. 
После рата и дужих припрема, зидање нове школске зграде започело је септембра 1891. године, на 
месту где је некада био Шашит-пашин конак који је порушен, а био је на простору данашњег 
сајмишта. Зграда је довршена 1894. године, а усељење је обављено 1895. године. То је била прва и 
једина зграда подигнута у XIX веку у југоисточној Србији и била је једна од најлепших 
новоподигнутих модерних зграда у ослобођеним крајевима пре почетка XX века. Нажалост, ова зграда 
је порушена у бомбардовању Лесковца 6.септембра 1944. године. 



После ослобођења Лесковца, октобра 1944. године, гимназија је наставила са радом у женској 
занатској школи. По завршетку првог полугодишта, школа наставља рад у данашњој згради. 

Како је школа временом мењала зграде, тако је мењала и називе. Од оснивања 1879. године, па 
до 1960. школа је носила назив Нижа реална гимназија, од 1961. до 1979. се звала Гимназија 
„Станимир Вељковић Зеле“, од 1980. до 1989. године је носила назив Образовни центар „Станимир 
Вељковић Зеле“ и тада је радила по систему усмереног образовања, од 1989. до 2003. се поново звала 
Гимназија „Станимир Вељковић Зеле“, а од 2003. године, назив је промењен у Гимназија Лесковац и 
тај назив школа носи и данас. 

Данас школа има 32 одељења. Постоје три  смера у школи:  друштвено-језички , природно-
математички смер и од шк.2018/2019. године смер за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику .   

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 Уводни део 

Школски прогрма  рада школе као основни и свеобухватни документ који садржи образовне, 
васпитне и друге задатке и активности свих субјеката у школи, темељи се на одговарајућим законским 
и стручним документима релевантним за образовно-васпитну делатност, на конкретној ситуацији у 
школи у погледу услова рада и обима делатности, на искуству које је школа стекла у свом ранијем 
раду посебно у претходној школској години. У циљу што успешнијег обављања образовних и 
васпитних задатака сви учесници у планирању и остваривању обавеза и задатака морају водити рачуна 
о следећим елементима: 

Редовно и прецизно планирање свих видова наставе укључујући начин, место и време извођења 
наставе као и извршиоце подстицања ваннаставних активности, учешће на такмичењима на стручним 
органима школе разматрати сва питања од значаја за извођење наставе и постизање успеха редовно 
стручно усавршавања наставног особља користити помоћ стручних сарадника у планирању и 
реализацији наставе водити рачуна о социјалној и здравственој заштити ученика успоставити сарадњу 
са родитељима и друштвеном средином водити рачуна о културној и јавној делатности школе 
сарађивати са привредним и друштвеним организацијама. 



Остваривање програма рада пратиће директор, психолог, педагог. 

Планирање рада  извршено је на основу анализе постигнутих успеха у претходној школској 
години. На седницама одељењских већа и Наставничког већа оцењено је да су у претходној години 
постигнути веома добри резултати у реализацији свих видова наставе и ваннаставних активности. 

 
 

У протеклој школској години настава се одвијала по комбинованом моделу од 1. септембра, а  
од 30.11-18.12.2021. настава   се одвијала на даљину. Од 18. јануара настава се одвијала по 
комбинованом моделу Б , а од 8.3-19.4. настава се одвијала онлајн . Од 19.априла 2021. године настава 
се до краја школске године одвијала по комбинованом моделу.  Наставници  и ученици су добро 
сарађивали у новонасталој ситуацији. Читав низ такмичења и активности је отказан или 
модификован. И у оваквим условима, поред редовне наставе постигнути су успеси на такмичењима из  
физике, српског језика и књижевности,  биологије, рачунарства и информатике, математике, српског 
језика, уметности.... Матурски испити и пријемни испити су обављени као и ранијих 
година.Постигнути успеси у претходној години послужиће као основа и подстицај за унапређивање 
наставе и ваннаставних облика рада у наредном периоду.  

Ове године наша школа   је изнедрила прву генерацију    одељења за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику. 

 

 
Услови рада школе 

Материјално - технички услови рада 
 
Гимназија располаже сопственом зградом, намењеном за наставно-васпитни рад. У истој згради 

ради и Економска школа |"Ђука Динић". 

Површина под школском зградом износи 6.712м2, са двориштем од 2.150м2  и травњацима 
укупне површине 2.170м2. 

Школа има 32 учионицe опште намене, неколико кабинета и лабораторија, библиотеку, 
медијатеку и фискултурну салу. У школи постоје кабинети за физику, хемију, биологију, 2 кабинета 
за рачунарство и информатику . 

Све просторије, осим специјализованих кабинета, канцеларија, библиотеке и медијатеке, 
користиће обе школе, свака у својој смени. 

У школи ради зубна амбуланта. Школска библиотека располаже  фондом од око 8.718 књига. 
Школа има и Свечану салу која служи за различите потребе. 

Управа школе чини велике напоре да обезбеди нормалне услове за несметано извођење 
образовно-васпитног процеса у школи. Сви постојећи кабинети у школи су опремљени према 
нормативима простора, опреме и наставних средстава, мада су већ застарели и било  би добро 
иновирати их. 

Директорka школе  уредила је  простор испред школе постављањем стаза кроз травњак и 
асфалтирањем бетонских стаза испред и око школе. Такође кречење и уређење сва три централна хола 
и хола испред фискултурне сале.  

У зависности од могућности школе, локалне самоуправе и евентуалних донација планира се и 
опремање кабинета и учионица наставним средствима. Просторија испред кабинета за информатику 



која је служила као магацински простор за потребе информатике биће преуређена и коришћена као 
учионица за наставу грађанског васпитања, верске наставе, као и за наставу енглеског, руског и 
италијанског језика. 

За реализацију програма рада и њене основне делатности школа располаже следећим 
просторијама: 

 

 

 

 

Наставне просторије: 

  бр
ој 

Повр
шина 

1
. 

Учионице опште намене 30 1440 
м2 

 Учионице опште намене 2 104 м2 

2
. 

Кабинети и лабораторије:  

- за физику 

 

2 

 

151 м2 

 - за хемију 2 119.4 
м2 

 - за биологију 2 112 м2 

 - за рачунарство и информатику 3 136 м2 

3
. 

Просторија за педагагошко-психолошку службу 1 24 м2 

4
. 

Библиотека са читаоницом 1 218 м2 

5
.  

Фискултурна сала са свлачионицама 1 543 м2 

6
. 

Информатичко-фотокопирни центар 1  

  Св
ега: 

2.865 
м2 

 

Остале просторије: 

Управа школе 3 78 м2 

Зборница 1 102 м2 

Просторије за здрав. Заштиту 2 44.80 
м2 



Просторије за помоћне 
раднике 

2 36.61 
м2 

Ходници са светларником и 
степеништем 

- 1994 
м2 

Санитарије 9 172.75 
м2 

Остале просторије  - 1.262,
30 м2 

Радионица - 175 м2 

 Свега
: 

3.847,
46 м2 

 

Укупна површина школе је 2.865 + 3.847 = 6.712 м2 . 

Школа има централно грејање са подстаницом које је уведено 1976. године. Инсталације 
функционишу, али је неопходна промена појединих делова. Грејање је регулисно прикључком на 
котларницу стамбеног објекта. 

Ограда око школе урађена је 2005. године, као и поплочавање унутрашњег дворишта. Фонд за 
развој града Лесковца је финансирао ове радове у част 125. година Гимназије у Лесковцу. За ову 
прилику постављен је и сунчани сат испред школе. 

Опрема 

Од важнијих наставних средстава школа располаже са 10 ласерских штампача, 2 скенера, 2 
резача дискова, 7 ЦД уређаја, фотокопирним апаратом и једним уређајем који врши функцију факса 
и фотокопир апарата и штампача., 2 видео-бима, 1 факс уређаја, 4 телефонска апарата. Такође, школа 
располаже и са 50 рачунара, као и са другом опремом неопходном за квалитетан образовно-васпитни 
рад у школи. Од Министарства просвете и спорта добили смо 3 компјутера, а школа је  од својих 
средстава купила још три ласерска штампача, тако да је сад управно-административни део школе 
потпуно опремљен неопходном опремом за рад. За потребе актива страних језика набављен је лап-
топ као и за потребе наставе 3 лап топа.  

 

 

 

 
 

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ РАДА 

 Школски програм израђен је на основу: 

 Закони  

− Закон о средњем образовању и васпитању („ Сл.гласник РС „ 55/2013, 101/2017, 27/2018 – 
др.закон , 6/2020 , 52/2021, 129/2021 и 129/2021 – др.закон  )   



 − Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС „ , бр. 88/2017, 27/2018-
др.закон , 10/2019, 27/2018 – др.закон , 6/2020 и 129/2021 ) 

   

  − Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („ Сл.гласник РС „ . бр. 27/2018) 

 

Правилници 

- Правилник о програму наставе и учења за први, други , трећи и четврти разред гимназије 

( Пр.гласник 12/2018-93, 8/2019-2, 4/2020-1 ( др.правилник) 

- Правилник о наставном плану и програму за ученике са посебним способностима за 

рачунарство и информатику 5/2017-1076, 8/2019-1( др.правилник) , 15/2019-54  

Интерни и општи акти школе 

 − Статут установе 

 − Развојни план установе 

 − Извештаји о самовредновању  

− Правилник о понашању у установи 

 − Правилник о похваљивању и награђивању ученика 

 −Извештај о раду Гимназије  

− Извештаји о реализацији матурског испита 

 − Евиденције о: ученику, успеху ученика, испитима, образовно-васпитном и васпитном раду, 
запосленима 

 
Садржај школског програма  
 
Школски програм садржи 
 
 1) циљеве школског програма; 
 2) назив, врсту и трајање свих програма образовања и васпитања које школа остварује и језик 

на коме се остварује програм; 
 3) обавезне и изборне предмете и модуле по образовним профилима и разредима;  
4) начин остваривања принципа, циљева и исхода образовања и стандарда постигнућа, начин и 

поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, програма других облика стручног 
образовања и врсте активности у образовно-васпитном раду;  

5) програм допунске, додатне и припремне наставе; 
 6) програме и активности којима се развијају способности за решавање проблема, 

комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање предузетничког духа; 
 7) факултативне наставне предмете, њихове програмске садржаје и активности којима се 

остварују; 
  8) начине остваривања и прилагођавања програма музичког и балетског образовања и 

васпитања, образовања одраслих, ученика са посебним способностима и двојезичног образовања;  
9) програм културних активности школе;  
10) програм слободних активности;  
11) програм каријерног вођења и саветовања;  
12) програм заштите животне средине; 



 13) програме заштите од насиља, злостављања и занемаривања и програме превенције других 
облика ризичног понашања;  

14) програм школског спорта;  
15) програм сарадње са локалном самоуправом;  
16) програм сарадње са породицом;  
17) програм излета и екскурзија;  
18) програм безбедности и здравља на раду; 
19) друге програме од значаја за школу; 
20) индивидуалне образовне планове свих ученика који се образују по индивидуалном 

образовном плану , кад и уколико се укаже потреба за њим. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школски програм Гимназије ( 2022-
2026.) 

Циљеви школског програма 

 Школским програмом ближе се одређује начин на који школа образује и васпитава ученике 
ради стицања знања, вештина и ставова неопходних за даље образовање и запошљавање, успоставља 
организациону структуру засновану на тимском раду и одговорности сваког запосленог за 
остваривање утврђених циљева, као и повезивање са   репрезентативним синдикатима и удружењима 
послодаваца и преузимање свог дела одговорности за развој друштвене средине. Школски програм 
обухвата све садржаје, процесе и активности усмерене на остваривање принципа, циљева и стандарда 
постигнућа, и задовољење општих и специфичних образовних интереса и потреба ученика, родитеља, 
односно старатеља и локалне самоуправе, а у складу са оптималним могућностима школе. Школски 



програм се доноси на основу наставног плана и програма, односно програма одређених облика 
стручног образовања, а узимајући у обзир развојни план школе и резултате самовредновања, у складу 
са Законом. Школа, у складу са Законом, доноси школски програм, по правилу, на четири године и 
објављује га најкасније два месеца пре почетка школске године у којој ће почети његова примена. 
Поједини делови школског програма иновирају се и надограђују у току његовог остваривања. 
Школски програм омогућава оријентацију ученика и родитеља, односно старатеља у избору школе, 
праћење квалитета образовно-васпитног процеса и његових резултата, као и процену индивидуалног 
рада и напредовања сваког ученика. Школски програм представља основу на којој сваки наставник и 
стручни сарадник планира, програмира и реализује свој рад. 

 

Сврха програма образовања   
  
Сврха овог програма огледа се у квалитетном образовању и васпитању у оквиру ког се развијају 

индивидуалне способности и склоности ученика. Применом индивидуализованих васпитних 
поступака и педагошких мера остварује се стицање језичке, математичке, научне, уметничке, 
културне, здравствене, еколошке и информатичке писмености, неопходне за живот у савременим 
условима. Такође, овај програм подстиче ученике на укључивање у процес развијања знања, вештина, 
ставова и вредности које их оспособљавају да успешно задовољавају  сопствене потребе и интересе, 
развијају  своју личност и потенцијале, поштују друге особе и њихов идентитет, као и да развијају 
свест о толеранцији и прихватању различитости. Овај програм подразумева и развој   друштвене 
свести као и  активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном животу свих 
његових чинилаца. На тај начин ученици постају активни чланови друштва, његовог економског и 
културног развоја. 

 

 

 
ОСТВАРИВАЊЕМ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ОЧЕКУЈЕ СЕ РАЗВИЈАЊЕ СЛЕДЕЋИХ  

ПРЕДМЕТНИХ И МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА: 
 
 
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 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 става1. 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 
наставау 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 РС 
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 компетенција. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
КОЈЕ ШКОЛА ОСТВАРУЈЕ И ЈЕЗИК НА КОМЕ СЕ ОСТВАРУЈЕ ПРОГРАМ 

 

Образовно – васпитни процес у Гимназији одвија се према Правилнику о наставном 
плану и програму за Гимназије ((Службени гласник )  

 

          Гимназија је школа општег средњег образовања и васпитања у трајању од четири године. 
Наставни програми образовања и васпитања остварују се на српском језику. 

          Гимназија у Лесковцу има следеће смерове: друштвено-језички, природно – математички 
а од шк. 2018/2019. године школа је верификовала и смер за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику.   

         У првом разреду  уписују се четири  одељења друштвено-језичког смера, три  природно-
математичког смера и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику.  

       У другом разреду  уписују се четири  одељења друштвено-језичког смера и три  природно-
математичког смера и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику.  

       У трећем разреду уписују се три одељења друштвено-језичког смера и четири природно-
математичког смера, једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику.  

 

       У четвртом разреду уписују се три одељења друштвено-језичког смера и четири природно-
математичког смера и једно одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику.  

 

     Обавезни наставни план и програм прописало је Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја и реализује се кроз обавезне предмете, изборне предмете и изборне пакете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПЛАН НАСТАВЕ И УЧЕЊА ЗА ГИМНАЗИЈУ  

 

1. Први разред 
 

 

Предмети 

Природно-математички смер Друштвено-језички 
смер 

Рачунарско 
одељење 

Недељни 
фонд часова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Н
едељни 
фонд 

ч
асова 

Годишњ 
и фонд 
часова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

1. разред 

Српски језик и 

књижевност 

4 148 4 148 4 148 

1. страни језик 2 74 2 74 2 74 

2. страни језик 2 74 2 74   

Латински језик 2 74 2 74   

Историја 2 74 2 74 2 74 

Географија 2 74 2 74 2 74 

Биологија 2 74 2 74   

Математика 4 148 4 148 5 185 

Физика 2 74 2 74 2 74 

Хемија 2 74 2 74 2 74 

Рачунарство и 

информатика 

2в 74в 2в 74   

Примена рачунара     1+2в 37 
+74в 

Програмирање     2+3в 74+1
11в 

 

 

Рачунарски системи     2 74 

Музичка култура 1 37 1 37 1 37 

Ликовна култура 1 37 1 37   

Физичко васпитање 2 74 2 74 2 74 

Грађанско или 

Верска настава 

1 37 1 37 1 37 

Језик, медији 
и култура 

Појединац, 
група и друштво   

 
(2 од 4 

предмета) 

 
 
        

1+1 
 

 

 
 

37+
37 

 

 

 
 
1+

1 
 

 

 
 
37+3

7 
 

 

  

Укупно 31+
2в 

1147+
74 в 

31
+2 

1147
+74в 

28+
5 в 

1036
+185 в 

 
 

 

1. Други разред 
 

Предмети Природно-математички смер Друштвено-језички смер Рачунарско 
одељење 



 Недељни 
фонд часова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Годишњ 
и фонд 
часова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Српски језик и 

књижевност 

3 111 4 14
8 

           3           
111 

Први страни језик 1
+0,5 

 
 

37+
18,5 

2 
+0,5 

74
+18,5 

2 74 

Други страни језик 1
+0,5 

37+
18,5 

1+0
,5 

37
+18,5 

  

Латински језик 0 0 2 74   

Психологија 2 74 2 74           
2 

         
74 

Историја 2 74 2 74 2 74 

Географија 2 74 2 74 2 74 

Биологија 1
+1 

37+
37 

2 74   

Математика 5 185 3 11
1 

5 185 

Дискретна 
математика 

      

Физика 2
+1 

74+
37 

1+0
,5 

37
+18,5 

3 111 

Хемија 2
+1 

74+
37 

1+0
,5 

37
+18,5 

2 74 

Рачунарство и 

информатика 

2в 74 2в 74   

Примена рачунара     2в 74 

Програмирање     2+

3в 

74+

111 
 

Оперативни системи и 

рачунарске мреже 

    2 74 

Музичка култура 0
,5в 

18,
5 

1 37   

Ликовна култура 0
,5в 

18,
5 

1 37   

Физичко васпитање 2 74 2 74 2 74 

Грађанско или 

веронаука 

1 37 1 37 1 37 

Језик, медији и 
култура  

Појединац, група и 
друштво  

 (2 од 4 предмета) 

1
+1 

74 1+1 74   

Укупно 2
6+7 в 

962
+259в 

29+
4в 

10
73+148в 

2
8+5в 

103
6+185 



 

1. Трећи разред 
 

 
 

Пред
мети 

Природно - 

математички смер 

Друштвено-језички 

смер 

Рачунарско 

одељење 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Српски језик и 
књижевност 

3 11
1 

5 18
5 

3 105 

Први страни језик 1
+0,5 

37
+18,5 

3+1 11
1+37 

2 70 

Други страни језик 1
+0,5 

37
+18,5 

1
+0,5 

37
+18,5 

  

Философија (логика) 2 74 1
+0,5 

37
+18,5 

  

Историја 2 74 3 11
1 

  

Географија 2 74 2 74   

Биологија 2+0,5 74
+18,5 

1
+0,5 

37
+0,5 

3 105 

Математика 5 18
5 

3 11
1 

5 175 

Физика 2+0,5 74
+18,5 

1
+0,5 

37
+18,5 

3 105 

Хемија 2+1 74
+37 

- -   

Рачунарство и информатика 1в 37 1в 37   

Музичка култура - - 1 37   

Ликовна култура - - 1 37 1 35 

Физичко васпитање 2 74 2 74 2 70 

Грађанско или веронаука 1 37 1 37 1 35 

Психологија     2 70 

Примена рачунара     2в 70 

Програмирање     2в 70в
+30б 

Објективно оријентисано 

програмирање 

    1
+2 

35+7

0в+30б 

Базе података     2в 70 

 Примењене науке 1 
Основи геополитике  

 
 

2
+2 

 
 

74
+74 

 
 

2
+2 

 
 

74
+74 

  

Укупно 2
9+4 

10
73+148в 

2
9+4 

10
73+148 

2
3+8

в 

805т
+ 280 в+ 
60блок 



1. Четврти разред 
 

Предмети Природно -математички 
смер 

Друштвено-језички 
смер 

Рачунарско 
одељење 

 Недељ
ни фонд 

часов
а 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Нед
ељни 
фонд 

час
ова 

Год
ишњи 
фонд 

час
ова 

Српски 
језик и 
књижевност 

4 13
2 

5 16
5 

 
4 

 
12

4 

Први 
страни 

језик 

1+0,5 33
+16,5 

1+2 33
+66 

2 62 

Други страни 
језик 

1+0,5 33
+16,5 

1+0,5 33
+16,5 

  

Социологи
ја 

2 66 3 99 2 62 

Философи
ја 

2 66 3 99 2 62 

Историја - - 3 99   

Биологија 1+1 33
+33 

- - 3 93 

Математи
ка 

5 16
5 

3 99 5 15
5 

Физика 3+1 99
+33 

1+0,5 33
+16,5 

4 12
4 

Хемија 2 66 - -   

Музичка 
култура 

- - 1 33 
  

Ликовн
а 

култур
а 

- - 1 33 
  

Физичко 
васпитање 

2 66 2 66 
2 62 

Рачунарств
о и 

информат
ика 

2в 66 1в 33 
  

Базе 
података 

    2в 62 
+ 30б 

Програмске 
парадигме 

    2в 62
в+30б 

Веб 
програмир
ање 

    2в 62 

Грађанско или 
веронаука 

1 33 1 33 
1 31 

Основи 
геополитике 
и Примењене 
науке  1  

2+2 13
2 

2+2 13
2 

  



Укупно 28+5
в 

92
4+165 в  

29
+4в 

95
7+132 в  

25
+6в 

77
5 т+ 

186в+60
блок 
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II НАСТАВНИ ПЛАН ИЗБОРНЕ НАСТАВЕ 

Број часова изборне наставе,  наставе верске наставе и грађанског васпитања у I , II, III и   IV 
разреду износи по један час недељно. Верска  настава и грађанско васпитање остварују се као изборни 
предмети. 

Ре
д.бр. 

Обав
езни 
изборни 
наставни 
предмет 

ПРВИ 
РАЗРЕД 

ДРУГИ 
РАЗРЕД 

ТРЕЋИ 
РАЗРЕД 

ЧЕТВР
ТИ РАЗРЕД 

нед
ељно 

год
ишње 

нед
ељно 

год
ишње 

н
едељ. 

г
од. 

н
ед. 

г
од. 

1. Верс
ка настава 

1 37 1 37 1 3
7 

1 3
3 

2. Грађа
нско 
васпитање 

1 37 1 37 1 3
7 

1 3
3 

 

III ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА  

Остали 
облици 
обр.васп.рада 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

УКУПН
О 

годишњ
е 

годишњ
е 

годишњ
е 

годишњ
е 

годишње 

1. ЧОС 74 74 74 66 288 

2. Додатни 
рад 

До 30 До 30 До 30 До 30 До 120 

3. Допунски 
рад 

До 30 До 30 До 30 До 30 До 120 

4. Припремн
и и 
друштвено
-корисни 
рад 

До 30 
часова 

До 30 
часова 

До 30 
часова 

До 30 
часова 

До 30 
часова  

 

IV ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 

- Екскурзије 

- Стваралачке и слободне активности ученика  

- Културна јавна делатност школе 

 

 

 

 

 ОСТВАРИВАЊЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА 

РАЗРЕ
Д 

РАЗРЕДН
О-ЧАСОВНА 
НАСТАВА 

НАСТАВ
А ВЕЖБИ 

ОБАВЕЗН
Е И 
ФАКУЛТАТИВ
НЕ 
АКТИВНОСТИ 

УКУПН
О РАДНИХ 
НЕДЕЉА 

ОСТАЛ
И РАДНИ 
ДАНИ 

I 37  2 39  
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II 37 2 2 39  

III 37 1 2 39  

IV 33 1 1 35 4 
недеље 
матура 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  

Природно-математички смер 

Први разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: I 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд часова: 

148 

Просветни гласник: LXIXБрој 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Настава српског језика и књижевности изводи се са читавим одељењем и реализује се различитим 
облицима рада: фронтални рад, рад у пару, рад у групи, као и индивидуални рад. Ученици се 
подстичу на самостално мишљење и изношење сопствених ставова, уз њихову аргументацију. 
Подстиче се култура изражавања (у усменој и писаној форми), инсистира се на самосталности у 
раду, на примени стечених знања и повезивању знања из српског језика и књижевности са знањима 
из других предмета. Током реализације наставних садржаја инсистира се на развоју 
међупредметних компетенција. Посебно се инсистира на развоју функционалне и дигиталне 
писмености, на развоју културе читања, дијалога, на уважавању другачијег мишљења и става, на 
развоју толеранције, креативности и индивидуалних потенцијала ученика. Ученици се 
оспособљавају да самостално читају и доживљавају књижевна дела, да шире своје видике и 
развијају језичку културу 

 
Оцењивање се спроводи формативно и сумативно: прати се активност ученика на часу, 

благовремено извршавање задатака, квалитет одговора, учешће у дискусији; редовно читање 
лектире, тумачење књижевног дела, примена стечених знања из граматике и правописа... У току 
школске године предвиђена су четири писмена задатка. 
 
Настава српског језика и књижевности подразумева и бројне ваннаставне активности, као и сарадњу 
са институцијама културе и струковним удружењем (посете књижевним вечерима, позоришним 
представама, изложбама, сајмовима књига, учешће на такмичења и сл.), све у циљу свестранијег 
развоја ученичких потенцијала.  

У наставу српског језика и књижевности укључују се бројни извори који подстичу 
самосталну истраживачку делатност ученика, развој различитих компетенција и активну 
примену наученог (књижевна дела, књижевноисторијски и књижевнокритички текстови, 
интернет извори, едукативне дигиталне платформе, филмови, позоришне представе и сл.). 

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивањејезичке и функционалне писмености; стицање и неговање 
језичкеи књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновањекњижевних 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 етничкихзаједница. 

 Задаци образовно-васпитног рада: 

‒ планирање и организовање наставног рада, наставни програми: годишњи и оперативни планови рада, структуре наставних 
часова, индивидуални и групни рад; 

‒ корелација наставних подручја: повезивање наставе језика, књижевности, говорне културе и писмености; корелација са 
другим наставним предметима; 

‒ припремање наставника и ученика за успешан рад, истраживачки и домаћи задаци; мотивисање ученика; 

‒ проучавање и примена наставне методологије: логичких, стручних и комуникационих метода; 

‒ проналажење и стварање погодних наставних облика, поступака и методичких поставки и њихово примењивање у пракси. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност као уметност речи, књижевни 
родови и врсте 

Време: септембар‒јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање способности и знања у читању, доживљавању и 

проучавању књижевних дела.Обнављање и проширивање знања стечених у основној школи: лирско, епско 
и драмско песништво, лирска песма, епска песма, уметничка приповетка, роман, драма.Проширивање 
знања о књижевнотеоријским појмовима који  су обрађивани у основној школи и увођење нових појмова.  

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

‒oбнављање градива из основне школе о лирској 
песми: најлепша лирска песма (по избору ученика);   

појам и врсте уметности. Књижевност и друге 
уметности.  

‒ смисао и значај књижевности као уметности 
речи; 

‒Горан Петровић: Прича о причању; 
‒науке о књижевности: теорија књижевности, 

историја књижевности, књижевна критика; 
‒Сунце се дјевојком жени – лирска народна 

песма; тема, мотиви, композиција, ритмичка 
организација, језик и стил; 

‒циљ и смисао књижевности: Иво Андрић: О 
причи и причању; 

‒Бановић Страхиња – епска народна песма: тема, 
мотиви, композиција, фабула, тематски круг, лик 
Бановић Страхиње: опис, дијалог, нарација, лик у 
књижевном делу;  

‒лирска поезија XX и XXI века;  
‒Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење;  
‒Антон Павлович Чехов: Туга; 
‒Данило Киш, Рани јади. 

 

Упознавање са појмом и врстама уметности, 
спознавање књижевности као уметности речи и 
поређење да је упореде са другим  уметностима. 
Употреба различитих средства изражавања (реч, тон, 
звук, облик...).  

Читање и проучавање књижевности повезује 
ученицима познати приступ књижевном делу са 
наукама о  књижевности. Упознавање ученика са 
примарним и секундарним изворима за проучавање 
књижевног дела.  Увођење појмова и врсте науке о 
књижевности (књижевност као  предмет теорије 
књижевности, историје књижевности и 
књижевне  критике).  

Систематизација, обнављање и проширивање 
знања стечених у основној школи: лирско, епско и 
драмско песништво, лирска песма, епска песма, 
роман,приповетка, беседа, драма, новела.  

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 

Ресурси 
Читанка, збирке песама, романи, драме, књижевне критике, речници, друга секундарна 
литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуалнои сл. 

Начин праћења 

Реализацијапрактичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену).  

ОС по нивоима 2СЈК.1.2.4.‒ 2CJK.1.2.9.  2СЈК.2.2.3. ‒ 2СЈК 2.2.8. 2СЈК.3.2.1. ‒ 2СЈК 3.2.8. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност старог века. Време: новембар‒јануар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање способности и знања у читању, доживљавању и проучавању књижевних дела старовековне 
књижевности. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– повеже знања из историје и историје уметности  старог века (сумерско-вавилонској, хебрејској, 
хеленској) са књижевним стваралаштвом тог раздобља; 

– истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности, упозна и вреднује одлике античког 
епа;  библијског стила и представе света; 

‒ анализира издвојене проблеме у књижевном делу и аргументује их. 

‒ истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Еп о Гилгамешу;  
– Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда 

о потопу; Пјесма  над пјесмама;  
– Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју;  

– Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: 
инвокација, сусрет  Хектора и Андромахе, и други по 
избору);  

– Софокле: Антигона.  
‒митови и легенде старог века (старогрчки, римски и 
словенски митови по  избору ученика и наставника); 
‒грчки митови Р. Гревса, приче из  класичне старине Г. 
Шваба;  
‒ Борислав Пекић: „Време чуда” („Чудо у Јабнелу”). 

Упућивање ученика на значај и старовековне 
књижевности (тематика, одлике, допринос културној 
баштини), улогу епа  у књижевности старог века (улога 
мита у слици света, тематика  епа, хомерски еп). 
Упознавање ученика са библијским светом 
(значењима и поукама).Разговор о особинама, 
традицији, универзалним вредностима античке 
трагедије. Повезивање знања из историје и историје 
уметности са  књижевним стваралаштвом старог века.  
 

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка, текст метода 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 
Ресурси Читанка, драме, спевови, књижевне критике, речници, друга секундарна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл 

Начин праћења 

Реализацијапрактичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену). 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.1, 2СЈК.1.2.2. 
2СЈК.1.2.7. 2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.1. 2СЈК.3.2.6. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Средњовековна књижевност Време:јануар‒фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање способности и знања у читању, доживљавању и проучавању књижевних дела средњовековне 
књижевности. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– препозна одлике средњовековне књижевности и испита њен значај  за српску културу;  
‒ тумачи књижевно дело са разумевањем његових жанровских карактеристика и књижевноисторијског 

контекста, користећи у анализи структурне и стилистичке елементе дела и употребљавајући секундарне 
изворе;  

‒ истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Свети Сава: Житије Светога Симеона 
(одломак); 

– Теодосије: Житије Светог Саве; 
(одломак: Бег у Свету Гору); – Јефимија: 
Похвала кнезу Лазару;  
Константин Филозоф: Житије деспота Стефана 
Лазаревића – Опис Београда (из 51. поглавља);  

– Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве.  
Словенски митолошки речник Љ. Раденковића и С. 

Толстој, Српска митологија С. Петровића и сл.);  
– Милан Ракић Јефимија  
– Васко Попа Усправна земља; 
‒ Добрило Ненадић: Доротеј 

Продубљивати знања о српској књижевност и 
култура у средњем веку. Указивати на 
уметничке/литерарне вредности српске сред 
њевековне књижевности. Повезати роман  Доротејса 
поетиком средњовековне књижевности; поезија 
М.  Ракића и В. Попе, из изборног дела, као 
историјски и литерарни  одјек средњовековне 
књижевности. Анализирати особинеи врсте српске 
књижевности средњег века.  

 

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка, текст метода 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 

Ресурси 
Читанка, житија, збирке песама, роман, књижевне критике, речници, друга секундарна 
литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл 

Начин праћења 

Реализацијапрактичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену). 

ОС по нивоима 2СЈК.1.2.6 ‒ 2СЈК.1.2.9. 2СЈК.2.2.6 ‒ 2СЈК.2.2.9. 2СЈК.3.2.4, 2СЈК.3.2.6. 

 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Народна књижевност Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима обавезног иизборног школског програма; оспособљавање за самостално 
читање, изражавање осећања и доживљаја дела народне књижевности, уочавање поетичких, естетских и 
структуралних особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и 
стилских аспеката анализираних дела и за аргументацију ставова.  

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– тумачи књижевно дело са разумевањем његових  жанровских карактеристика и 
књижевноисторијског  контекста; у тумачењу се користи структурним  и стилистичким елементима дела и 
употребљава  секундарне изворе; 

– поткрепљује примерима основне одлике народне  књижевности (класификација, варијантност, форму 
лативност); 

– анализира композиционе и стилистичке одлике народне бајке и вреднује поруке у односу на 
властито  читалачко и интермедијално искуство; 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Народна лирска митолошка песма (по избору);  
– Комади од различнијех косовскијех пјесама;  
– Марко Краљевић и брат му Андријаш 

(бугарштица);  
– Народне епске песме: Диоба Јакшића/Опет Диоба 

Јакшића; Ропство  Јанковић Стојана;  
– Народна балада Хасанагиница;  
– Српска народна бајка по избору;  
– Народне бајке словенских и других народа (по 

избору).  
– Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с 
војницима); 

Упознавање ученика са одликама и својствима народне 
књижености. Класификација књижевних врста народне 
књижевности. Упознавање ученика са структуром 
народне бајке. Обнављање и продубљивање знања 
о  варијантности (Диоба Јакшића и Опет Диоба 
Јакшића). Одлике  бајке (корелација мита и бајке), 
упућивање ученика на вредности и поруке бајке у 
различитим уметностима, компаративна анализа 
народне бајке и савремене драме.  

Методе рада дијалошка, монолошка, истраживачка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, рада у паровима, групни рад 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.4.‒2СЈК.1.2.6, 
2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.1.‒2СЈК.2.2.6, 
2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.3.2.4.‒2СЈК.3.2.8. 

 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Хуманизам и ренесанса Време: април ‒ мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима  светске и 
српске књижевности епохе хуманизма и ренесансе; оспособљавање за самостално читање, изражавање 
осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина 
књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних 
дела и за аргументацију ставова 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– образложи на примерима важностсвеукупног кул турног заокрета који се догодио у епохи хуманизма  и 
ренесансе 

– наведе главне мотиве, тематику и стилске одлике  репрезентативних књижевних дела хуманизма 
и  ренесансеи покаже разлике и сличности у односу на  античку и средњовековну књижевност/културу; 

– тумачи књижевно дело са разумевањем његових  жанровских карактеристика и 
књижевноисторијског  контекста; у тумачењу се користи структурним  и стилистичким елементима дела и 
употребљава  секундарне изворе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци,певања 
по избору ученика  и наставника);  

– Петрарка: Канцонијер (избор);  
– Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три 

новеле по избору); – Сервантес: Дон Кихот (одломци: 
предговор, прво, седмо и осмо погла вље);  

– Шекспир: Ромео и Јулија;  
– Марин Држић: Дундо Мароје/Новела од Станца.  

– Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и 
наставника); 

Упознавање ученика са хуманизмом и 
ренесансом у књижевности и уметности. Истицање 
значаја хуманизма и ренесансе за развој европске 
културе и цивилизације. Указивање на разлике и 
сличности са ретходним  епохама. Анализирање 
књижевних дела из обавезног школског програма и 
песама дубровачких петраркиста из изборних 
садржаја.  

 

Методе рада дијалошка, монолошка, истраживачка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, рада у паровима, групни рад 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.4., 2СЈК.1.2.5 ‒ 
2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.4 ‒.2СЈК.2.2.6. 2СЈК.3.2.6. 

 
 
 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Општи појмови о језику Време:септембар‒октобар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Проширивање и продубљивање стечених знања о општим појмовима о језику; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
стицање знања о граматици српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ разуме језик као систем и разликује његове функције. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Место језика у људском животу. 
 Својства језика и  његове функције.  
Језик и комуникација.  
Основне науке које се баве језиком. 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању и продубљивању стечених 
знања и на практичној примени наученог на тексту и у 
свакодневној комуникацији. 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.1. 2CJK.2.1.1. 2CJK.3.1.1. 

 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Историја књижевних језика код Срба. Време:октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о историји књижевних језика код Срба; оспособљавање за 
самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; стицање знања о развоју српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других 
језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ препозна особине књижевних језика пре реформе Вука Караџића 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Почеци словенске писмености и  стварање 
старословенског језика (Црноризац Храбар, Слово о 
писменима – одломак).  
Књижевни језици код Срба до 19. века: српскословенски 
језик  (Запис Глигорија дијака у Мирослављевом 
јеванђељу), рускословенски језик,  славеносрпски језик.  

 

При реализацији наставе историје књижевног 
језика код Срба инсистира се на проширивању и 
продубљивању претходно стечених знања; на 
развијању критичког мишљења ученика и 
проблематизацији знања – на отварању когнитивног 
конфликта. Функционално се повезује настава језика 
са наставом књижевности. Текстове Слово о 
писменима Црнорисца Храбра  и Запис Глигорија 
дијака у Мирослављевом јеванђељу пореде се са 
текстовима средњовековне књижевности.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.2. 2CJK.2.1.2.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Раслојавање језика Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о раслојавању језика; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
стицање знања о раслојавању српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ препозна особине раслојавања језика на социјалном, функционалном и територијалном плану.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Дијалекти српског језика (основни појмови).  
Екавски  и ијекавски изговор.  
Дијалекти и књижевни језик.  

 

Повезивање основних одлика дијалеката са 
одговарајућим књижевним делима и/или  филмским 
остварењима (нпр., за илустрацију призренско-тимочког 
дијалекта користиће се одломци из одговарајућег 
књижевног  дела, инсерти из филма и сл.). 
Истицањеравноправности екавског и ијекавског 
изговора српског  књижевног језика. Упућивање на 
књижевна дела која су писана екавским/ијекавским 
изговором.  

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, дијалктолошка карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.2. 2CJK.2.1.2.       

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Фонетика (са фонологијом и морфологијом) Време:јануар‒март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о фонетици са фонологијом и морфофонологијом; 
оспособљавање ученика за самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; 
развијање културе слушања и говорења; стицање знања о фонетици са фонологијом и морфофонологијом; 
развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– разликује глас, фонему и графему;  
– класификује гласове према основним критеријумима;  
– одређује границу слога у типичним случајевима;  

– препозна гласовне алтернације и примени нормативна решења у  вези с њима. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Изговор гласова и улога  говорних органа.  
Подела гласова српског језика (по начину творбе). 
Фонолошки систем српског књижевног језика.  
Слог и подела речи на слогове  (фонетска и семантичка 
граница слога).  
Гласовне алтернације (асимилација  и сажимање 
самогласника, покретни вокали, промена о у е, превој 
вокала);  писање сугласника ј и х.  

 

Упознавање ученика са артикулацијом гласова у 
српском језику. Поређење са изговором гласова у 
страном језику познатом ученицима (нпр. назални 
гласови у  српском и француском, лабијализовани 
вокали у српском и немачком и сл.). Указивање на 
важност  правилне артикулације гласова у говору. 
Посвећивање  пажње нормативним решењима, и то у 
оним случајевима где се најчешће  греши, на пример: 
предшколски, претчас, одељење, изузеци, тач ки, 
гледалаца и сл. Израда вежбања са писањем 
сугласника ј и х. 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.3. 2CJK.2.1.3. 2CJK.3.1.2. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Прозодија Време:април‒мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о акценатском систему српског језика; оспособљавање 
ученика за самосталну примену стечених знања, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе 
слушања и говорења; стицање знања о акценатском систему српског књижевног језика; развијање осећаја за 
поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ примењује основна правила акценатске норме. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Акценатски систем српског књижевног језика.  
Основна правила  о распореду акцената и 
постакценатских дужина.  
Проклитике и енклитике. 

 

Упућивање ученика на знања о акценатском систему 
српског језика која ће бити применљива и потпунија. 
Оспособљавати ученике за примену правила о 
контрастирању акценатског система призренско-
тимочког дијалекта и стандардног српског језика. 
Стечена знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира се 
на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, акценатска читанка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из акцентологије, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.3. 2CJK.2.1.3. 2CJK.3.1.2. 

 

XI - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Писмено и усмено 
изражавање 

Време:септембар ‒јун 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Оспособљавање ученика са самостално обликовање мисли у писаној форми; развијање критичког мишљења; 
оснаживање ученика за изражавање властитих ставова уз аргументацију; оспособљавање ученика за примену 
књижевнојезичке норме, за проширивање исказа и богаћење израза; провера знања из области усменог и 
писменог изражавања 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ 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 језичкенорме; 

‒ примењује основна правила акценатске норме; 

– састави текст примењујући различите облике књи жевноуметничког стила; 
– правилно распореди грађу при писању састава. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Писмени задаци 

2. Припрема за писмени задатак; израда, анализа и поправак 
писменог задатка. 

3. Домаћи задаци 

4. Усмено изражавање 

5. Јавна дебата 

 

Програмом наставе и учења предвиђена је израда четири 
писмена задатка. Теме за писмене задатке прилагођавају 
се обрађеним темама из књижевности и интересовањима 
ученика за различите теме из свакодневног живота и 
њиховог искуства. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу 
књижевности и језика, преко домаћих задатака и 
усмених одговора. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, рад на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика, свеске, табла,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин праћења Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по нивоима 2CJK.1.3.2.2CJK.1.3.3. 2CJK.2.3.2.  

 

XII - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис Време:новембар‒мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о правописним правилима српског језика; оспособљавање 
ученика за самосталну примену стечених знања, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе 
слушања и говорења; стицање знања о правописним правилима српског књижевног језика; развијање осећаја 
за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– примени одговарајућа правописна правила; 

 – правилно попуни различите формуларе и обрасце. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Преношење речи у нови ред (разлике у односу на 
поделу речи на слогове).   

Писање цртице.  
Писање спојева предлог + заменица (нпр.: са мном 

и сл.).  
Писање запете испред енклитике.  

При обради ових садржаја ученици се упознају са 
правилима писања великог слова и са правилима поделе 
речи на крају реда; упознавање ученика са правилима 
састављњаа писама – приватног и службеног, е(CV), 
молбе,  жалбе, захтева, огласа; попуњавање различитих 
формулара и образаца. Упућују се на вежбања из 
граматике и на коришћење правописних приручника. 
Стечена знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира се 
на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, Правопис МС, правописни приручници 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из правописа, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2СЈК.1.3.4. 2CJK.2.3.4.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика и 
књижевности. Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода. Бирају се кључна дела 
епоха обрађених на часовима редовне наставе, као и дела из програма лектире. Пажња се усмерава на основне појмове 
из фонетике са фонологијом и морфофонологијом, прозодије, дијалектологије, историје језика и лингвистике. Ради 
се на усвајању основних појмова из културе писменог изражавања. Читају се одломци, врши се анализа одабраних 
одломака, раде се одабране вежбе из језика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  Организује се по 
потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, њихова креативност, упућују се 
на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и књижевности, усмеравају се у зависности 
од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска, новинарска). Додатна настава 
подразумева и припрему ученика за такмичења из српског језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна 
олимпијада. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер Разред:  I  

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 
7 
6 

Година: 
2020. 
2021. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (74 часa). Одељење се не дели 
на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи, 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, 
ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске године 
врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, мотивације,учесталости 
јављања на часу. 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.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.  
Ради  сена стицању стратешких компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, 
дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко 
расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у 
вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног 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.Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: 0, 1 Обнављање градива / Unit 1 
PERSONALITY(1.1-1.7 & Review) Свакодневни живот (дневна рутина,  
слободно време, интересовање, хоби) 

 

Време: СЕПТРЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стртегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (Defining relative clause) и вокабулара (Work). Обрада 
вокабулара : appearance, personality. Обрада граматике: Countable and uncountable nouns, Articles 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Успешно користи знања, вештине и навике којима је овладао у претходним школским годинама. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, ушутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 

износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Са разумевањем слуша радио програм о пријатељству. 
- Са разумевањем чита кратак новински чланак у вези са генима, генетиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 0 
1.Уводни час - упознавање ученика с планом 

наставе и учења за други разред 
0.1/0.2/.03/0.4 
2 .Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
3.Personality - -Adjectives for describing appearance 

and personality 
4.Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
5. Present tenses-question forms 
6 .Listening- gap fill 
7. 1.4 Reading- gapped text 
8 .1.5- Grammar- Verb ing form or verb + to-infinitive 
9. 1.6 Speaking- Showing interest 
 

 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходног разреда  

(обнављање времена The Simple Present,The Present 
Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, The 
Future Forms, првог и другог кондиционала, компаратива 
и суперлатива, вокабулара везаног за одећу и куповину, 
књига и филмове, технологију). Подсетити ученике за 
модалне глаголе који изражавају обавезу и обновити 
вокабулар везан за образовање и рад. Обрадити вокабулар 
за  описивање  људи (њихов изглед) и дискутовати  о 
њиховим личностима. Обрадити разлику и употребу 
глагола стања и радње. Обратити пажњу на вештину  
слушања радио програма о пријатељству са разумевањем, 
и вештину читања кратког новинског чланка у вези са 
генима, генетиком да би се разумеле главне појединости у 
чланку. Обрадити The Present tensesкористећи монолошко 
- дијалошки и комуникативни методкоји граматичку 
грађу доводи у везу са одговарајућим комуникативним 
функцијама и темама. 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

 
 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 INVENTION (2.1-2.7 & Review 

Технологија и изуми 

 

Време:ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е
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и

 

Обрада вокабулара : Technology, compound nouns, collocations. Обрада граматике: Past Continuous, Past 
Simple,Used to. Разумевање детаља кратких разговора о узорима. Разумевање главних идеја чланка о 
путовању у свемир. Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се тражи или да нечије 
мишљење и како да се изрази слагање или неслагање са нечим. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази потребне информације  у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 

- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Описује начине одевања и нагађа у вези са људима на фотографијама. 
- Користећи електронску пошту описује изглед и карактеристике особа. 
- Дискутује о изумима користећи адекватан вокабулар. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. 2.1 / Invention, Vocabulary 
2.2/Past Continuous and Past Simple 
Vocabulary /technology , compound nouns, collocations  
 

11. WB Review 

12. 2.3/ Listening  
Sentence completion  /2.4 Reading  
Multiple choice 

13. WB Excercises  
2.1/2.2/2.3 

14. 2.5/2.6  
Grammar –Used to 
Speaking  
Telling a story 

15. 2.7 Writing- An informal email/ letter 

Увођење вокабулара везаног за 
технологију и дискусија о најважнијим 
изумима, изражавање слагања и 
неслагања,прихватања или упућивања 
позива. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања чланка на задату 
тему. Увести  наративна времена : The 
Simple Past, The Past Continuous, The Past 
Perfect. Користећи комуникативни 
приступ и еклектички метод обрадити 
разумевање главних идеја чланка о 
путовању у свемир.Обрадити 
разликовање разних глаголских 
структура: verb+ to+ infinitive, verb + 
object + to infinitive 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

16.  
Focuus  Review  2  

17. WB Excercises  
2.4/2.5/2.6/2.7 
WB    Review  2 

18. Short grammar test  

  
 

Verb + ing, modal verb + infinitive without 
to. Користећи комуникативан метод рада 
увежбати изражавање слагања/неслагања, 
предлагања, прихватања или упућивања 
понуде или позива. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
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 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2.1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
 

3.2.1. 

 

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 THE ARTS (3.1-3.7 & Review) –Врста 
књига и писци, филмови, музика 

 

Време:НОВЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара :types of books and writers, films,music. Учење како да се тражи или да савет.Учење писања 
мејла. 

Учењејезичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура just, 
yet,already. 
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Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се 
односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, 
кратке новинске вести). 

- Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Са разумевањем пише кратак чланак, по моделу, у вези са догађајем који се догодио у прошлости. 
- Дискутује о путовањима и различитим облицима превозних средстава. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

19. 
 

3.1 Vocabulary-How writers write 
Types of books and writers,films,music 

20. 3.1/3.2/.. 
Grammar ,Present Perfect with just,already,yet 
and Past Simple 

22. 3.3. Listening , mutilple choice 

23. 3.4 Reading- Matching 

24. 
 

3.5.Grammar  
Comparative and superlative adjectives, too 
and enough 
3.6 Speaking – Describing a photo 
 

25. WB 3.4/3.5/ 

26. 3.7. Writing –An informal email/ letter 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
уметност,музику и филмове и уче колокације везане за 
писце, фразалне глаголе и сложене именице. Упознати 
ученике сајезичким спекулацијама у садашњем и 
прошлом времену и граматичким структурама 
yet,just,already. Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

      

 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IVLIVING 

Куће и домови 

 

Време:ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :houses and homes. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних идеја 
чланка. Учење о изражавању будућих радњи. Учење како да се тражи или да савет. Учење писања имејла. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке      

Наставнe јединицe Начин реализације 

Living 

27. 
 

Focus Review 3 

28. 4.1/4.2/4.3. 
Vocabulary- The Hobbit House, Grammar- 
Present Perfect with for and since, Listening- 
Multiple choice 

29. The first written exam 

30. WB 3.1/3.2/3.3 
Self scheck  

31. 
 

Correction of the first written exam  

32. 4.4 Reading- Matching 

33. 4.5 Present Continuous,be going to and will 
 

34. WB 4.1/4.2 

35. 4.6 Speaking- Making suggestions 

 
 

 

 

 
 Увести вокабулар везан за врсте кућа као и 

аспекте будућих времена:The Present Continuous, be 
going to and will користећи комуникативни приступ и 
еклектички метод.  

Објаснити писање формалних и полу формалних 
писама, меилова и  суштину и битне појединости 
монолошког излагања. Упознати ученике са техникама 
проналажења  специфичних појединости у дужем 
тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике о храни. 
Вежбати у пару или групи наручивање хране у 
ресторану и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Living 

Храна 
Време:  JANUAR 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Понављање градива из претходне наставне теме. 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

36.4.7 Writing- A story 

 

37.  Focus Review 4 

 

 
 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V SCHOOL 

 
Време:FEBRUAR 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : school subjects, verb collocations. Учењео предметима у школи. Разумевање детаља 
интервјуа. Учење структуре текста. Учење изражавања и правдања мишљења. Учење писања „за и против“ 
есеја. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

-Правилно користи и разуме већи број сложенијих језичких структура. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи чланове. 
- Проналази потребне детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру текста. 
- Аргументовано изражава и оправдава своје мишљење.  
- Изражава и аргументује своје ставове у кратком, по моделу написаном есеју. 
- Дискутује о људском телу и повредама користећи адекватни вокабулар. 

- Користи други кондиционал како би дискутовао о имагинарним ситуацијама у прошлости. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

38. 5.1/5.2 
Vocabulary –school subjects ,First 
Conditional,phrasal verbs 

39. WB 5.1/5.2 
Vocabulary –school ,verb collocation,phrasal 
verbs 

40. 5.3/5.4 Listening True/ false 
Reading- True/ false 

41. 5.5 Grammar- Relative clauses 

42. 5.6/5.7 Speaking – Giving an opinion,Writing 
an email,a letter of enquiry 

43. WB 5.4/5.5  reading and grammar 

 

Увести  вокабулар везан за образовање и 
колокације са глаголима. Упознати ученике са  
изражавањем и правдањем мишљења. Увести писање 
„за и против“ есеја и одговарајуће врсте /технике 
читања. Објаснити писање  есеја на задату тему. 
Упознавање ученика са  употребом чланаи односних 
реченица: Defining and non-defining relative clauses. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

      

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI WORKING LIFEЗанимања 

 
Време:МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :jobs,work+ prepositions. Учењео другом кондицоналу и конструкцијама са wish/if only. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење трећег 
кондиционала. Учење како се разговара са лекаром Учење писања медицинског чланка. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 
- Дискутује о телевизиском програму користећи адекватан вокабулар; тражи и даје своје мишљење о 

телевизијском програму. 
- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 

- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

44. Focus Review 5 

45. WB 5.4/5.5  reading and grammar 

46. 6.1 Vocabulary jobs 

47.  6.1/6.2 workbook exercises +listening  

48.6.2 Grammar and speaking –second conditional , 

 

49. 6.3 Listening- Multiple choice 

50. 6.4 Reading- Multiple choice 

51.  6.5  Grammar- Modal verbs for obligation and permission 
 

Увести вокабулар везан за посао: занимања,услови и 
дужина рада. Обрадити  други и трећи кондицонал и 
конструкције са wish/if only. Користећи комуникативан 
и еклектички метод, извести и демонстрирати разговор 
са лекаром.  Објаснити значај  детаља дијалога и 
разговора користећи стратегију слушања и вежбу 
допуни реченицу.Објаснити  писање медицинског 
чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII SHOPPING Продавнице и врсте услуга 

 
Време:АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :shops and services. Учењео пасиву. Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење 
тражења одређених детаља у чланку, Учење пасива – пребацивање активне у пасивну реченицу. Учење како 
се тражи дозвола или љубазан захтев. Учење како се описује догађај. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 
- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 
- Тражи и даје дозволу. 
- Тражи дозволу и учтив начин поставља захтеве. 
- Пише, по моделу, рецензију неког догађаја. 
- Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

52. 6.6 Speaking- Asking for and giving advice 

53.  6.7  Writing an email/ a letter of application 

54. Focus Review 6 

55. 7.1 Shopping- Vocabulary 

56. Grammar- The Passive 
 

Увести вокабулар везан за куповину и врсте продавница. 
 Обрадити  пасив, потврдне реченице и пребацивање 
активне у пасивну реченицу. Користећи комуникативан 
и еклектички метод, објаснити како се тражи дозвола 
или љубазан захтев.   Објаснити важност разумевања 
главних идеја кратког монолога и тражења одређених 
детаља у чланку.Проверити знање граматичких појмова 
кроз испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2,радна свеска,аудио CD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 
  



Гимназија, 
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIIISOCIETY 

Политика,врсте злочина и криминалаца 

 

Време:Maj /јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада вокабулара :politics.crime and criminals, the justice system. Учење о индиректном говору Разумевање 
детаља интервјуа Разумевање структуре текста. . Учење како се изражава мишљење и указује на предности 
или мане. Учење како се пише есеј где се изражава мишљење 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру дидактички прилагођеног текста. 
- Разуме грађење и успешно користи глаголску структуру have something done. 
- Пружа своје мишљење и аргументовано излаже предности и мане идеја. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном есеју. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

57.  

Grammar –verb phrases/passive voice  

 
58. WB 7.1/7.2/7.3  

59. 7.4 Reading- Multiple choice 

60. 7.5 Grammar- Quantifiers 

61. The second witten paper  

62. 7.6 Speaking- Shopping and making complaints 

63. Correction of the second written paper  

64. Focus Review 7 

65. 8.1 Society- vocabulary 

66. 8.2/8.3 Past Perfect,Listening- Multiple choice 

67. 8.5  Reported Speech 

68. WB 8.6 /8.7  
Grammar and writing  

69. 8.6 Speaking- Expressing and justifying an 
opinion 

70. 8.7 Writing- A readers comment 

Обрадити вокабулар :politics,crime and criminals,justice 
system.Обрадити  индиректни говор и користити их у 
свакодневном говору. Објаснити важност разумевања 
детаља интервјуа и структуре текста. Вежбати како се 
изражава мишљење у вези са културом, традицијом и 
обичајима и указује на предности или мане.Вежбати 
како се пише есеј где се изражава мишљење. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: географија,  ликовно- цртежи, музичко 
васпитање-, верска настава- грађанско васпитање-
историја,српски језик Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: илустрација, табела,  питања 
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71. Focus review 8 

72. WB Focus review 8 

73. Systematization  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2,радна свеска, аудио CD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languagesin Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
 
 
 
Comparing countries: food 
 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  



Гимназија, 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Латински језик 

Образовнипр
офил: 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР Разред: I 

Предмет: Латински језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Заступљен је фронтални и интерактивни начин рада,са констектуалним приступом. Усмереност на 
матерњи и стране језике у смислу терминологије,пре свега научне. Граматика се усваја путем 
језичких активности слушања и говора на нивоу разумевања и примене. Подразумева се да се 
језичка знања и компетенције усвајају и продубљују заједно са стицањем знања из културне 
историје,латинских изрека,одломак из прозног текста,песме или епиграма. Препоручују се 
лингвистичке радионице, илустровање латинских пословица, читање римске књижевности. 
Писмене провере знања се реализују у другом полугодишту. 
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ и задаци учења латинског језика јесте да се ученик усвајањем 

фунционалних знања о језичком систему латинског језика и римској култури оспособи за разумевање, превођење и 
интерпретацију прилагођеног текста, препознавање утицаја латинског језика на уобличавање лексике и фразеологије у 
савременим језицима и уочавање значаја културног наслеђа античке културе. Стицање опште и специфичне предметне 
компетенције и међупредметне компетенције. Развој комуникације на вишем говорном нивоу. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Именице-деклинације /Како су Римљани 
становали; Римски форум;Римске државне институције; Живот на 
селу; Римска религија и култови; Писање и издаваштво 

Време:септембар-новембар      

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање деклинације по начину навођења именица 

-разумевање функције падежа 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-по навођењу,препознаје којој деклинацији припада именица 

-разуме функцију падежа 

-има основно знање о начину живота у Риму и римских државних институција  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Именице прве „А“ деклинације;/MATRONAE CENAM 
EXSPECTANT 
-Именице друге „О“ деклинације;/IN FORO 
-Именице треће деклинације (сугласничке основе,основе 
на „I“)/PUERI CICERONI OCCURUNT;IN ARCANO 
-Именице четврте „U“ деклинације/MARCUS MULTA 
QUAEREBAT 
-Именице пете „Е“ деклинације/CICERONIS EPISTULA 
 

Ученици анализирају и преводе текстове. Увежбавају 
функцију падежа на примерима за вежбање у уџбенику. 
Уочавање законитости у промени по падежима. Теме из 
културне историје могу се обрадити и путем 
презентације, паноа. Ученици се упућују на рад са 
подацима,развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију,комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада, усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани и групни облик рада      
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник, 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет. 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету, активност на часу,извршавање школких и домаћих 
радова.      

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Придеви прве,друге и треће 
деклинације/Римски форум;Позориште и игре 

Време:октобар-новембар- 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-препознавање придева по начину навођења 

-промена и функција придева 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна којој деклинацији припада придев,по начину навођења 

-слаже придев са именицом у роду броју и падежу 

-има основно знање о значају Римског форума и позоришних,гладијаторских и игара у цирку. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Придеви прве и друге деклинације/ IN FORO 
-Придеви треће деклинације/ IN THEATRO 

Ученици мењају синтагме,придев са именицом, кроз 
падеже. Анализирају и преводе текстове. 
Теме из културне историје могу се обрадити и помоћу 
презентације, израде паноа. Ученици се упућују на рад 
са подацима и информацијама, развијају компетенцију 
за учење, естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Компарација придева/Римска војска Време:март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање придева у првом или другом степену поређења 

-учење облика неправилне компарације 

-познавање тема из културне историје 

И
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 -препозна придев који се налази у основном облику, првом или другом степену поређења 

-зна облике неправилне компарације 

-има основно познавање теме из културне историје о римској војсци, војним логорима и највише војне 
почасти-тријумфу 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Компарација придева 
-Неправилна компарација 
-Описна компарација 
QUINTUS DE BELLO GALLICO NARRAT 

Ученици граде компаратив и суперлатив од основног 
облика придева. Анализирају и преводе текст. Тему из 
културне историје могу обрадити и помоћу 
презентације, израде паноа. Ученици се упућују на рад 
са подацима и информацијама, развијају компетенцију 
за учење, естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ
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Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Заменице:личне, лично-
повратна,показне,присвојне,упитно-односна./Терме и купатила, 
Школе и образовање 

Време:октобар-јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-познавање функције заменица 

-препознавање заменичке промене  

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-користи и преводи заменицу у одговарајућем облику 

-препозна падеж,број и род код присвојних,показних и односно-упитне заменице 

-има основно знање о темама из културне историје  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Присвојне заменице 
-Заменица quis 
-Личне заменице и лична повратна заменица 
-Показне заменице и односно-упитна заменица 

Ученици анализирају и преводе реченице. Препознају 
падеж,број и евентуално род заменице. Примењују 
значење и превод заменице у одговарајућем облику, 
пример показне заменице is,ea,id која се користи 
као,показна ,лична и присвојна заменица. Анализирају 
и преводе текст. Тему из културне историје могу 
обрадити и помоћу презентације, израде паноа. Ученици 
се упућују на рад са подацима и информацијама, 
развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Бројеви (основни и редни)/ Култура исхране и 
кулинарство 

Време:фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање бројева,основних и редних 

-познавање промене код променљивих бројева 

-познавање теме из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна основне и редне бројеве по навођењу 

-зна промену редних попрвој и другој деклинацији и промену променљивих основних бројева 

-има основно знање о култури исхране античког Рима 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Основни бројеви 
-Редни бројеви 
-IN MACELLO 

Ученици анализирају и преводе реченице. Препознају 
падеж,број и род редних и променљивих основних 
бројева. Анализирају и преводе текст. Тему из културне 
историје могу обрадити и помоћу презентације, израде 
паноа. Ученици се упућују на рад са подацима и 
информацијама, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Глагол esse;глагол posse/ Како су Римљани 
путовали 

Време: септембар-децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање лица,броја и времена глагола esse 

-препознавање облика глагола posse 

-основно знање теме из културне историје 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

-препозна лице, број и време глагола esse и глагола posse 

-примени одговарајуће облике приликом превода са српског на латински језик 

-има основно знање о теми из културне историје „Како су  Римљани путовали“ 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Глагол esse и времена глагола esse 
-Императив презента глагола esse 
-Презент глагола posse/ CICERONES IN 
GRAECIAMNAVIGANT 

Облици глагола esse углавном се уче напамет.  
Препознају време и број.Ученици анализирају и 
преводе текст. Тему из културне историје могу обрадити 
и помоћу презентације, израде паноа. Ученици се 
упућују на рад са подацима и информацијама, развијају 
компетенцију за учење, естетичку компетенцију и 
комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Глаголи;времена презентске основе/ 
Одевање;Писање и издаваштво 

Време:септембар-новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање времена презентске основе;презент,импрфекат и футур први 

-превођење и разликовање глаголске радње 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна време, лице, број и стање глаголске радње 

-преведе глаголски облик са латинског на српски језик и са српског на латински језик 

-има основно знање о темама из културне историје 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Презент глагола све четири конјугације 
-Имперфекат 
-Футур први 

Ученици савладавају грађење времена, тако што 
одређују презентску основу, додају личне 
наставке,(тематске вокале), а код имперфекта и футура 
првог, временске форманте између основе и личних 
наставака. Ученици анализирају и преводе текст. Тему 
из културне историје могу обрадити и помоћу 
презентације, израде паноа. Ученици се упућују на рад 
са подацима и информацијама, развијају компетенцију 
за учење, естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Глаголи; Времена перфекатске 
основе/Илијада и Одисеја; Атина 

Време:децембар-мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање времена перфекатске основе; перфекат, плусквамперфекат и футур други 

-превођење и разликовање глаголске радње 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна време, лице, број и стање глаголске радње 

-преведе глаголски облик са латинског на српски језик и са српског на латински језик 

-има основно знање о темама из културне историје 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Перфекат/LUCIUS PATREM FUGIT 
-Плусквамперфекат /IN CORCYRA 
- Футур други/IN ARCE ATHENARUM 

Ученици савладавају грађење времена, тако што 
одређују перфекатску основу, додају завршетке. 
Ученици анализирају и преводе текст. Тему из културне 
историје могу обрадити и помоћу презентације, израде 
паноа. Ученици се упућују на рад са подацима и 
информацијама, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Пасив/ Хеленистичка култура и Родос; Брак и 
породица; Седам светских чуда; Римске провинције и градови на 
нашем тлу; Политичка ситуација у Риму 50/49.год.п.н.е. 

Време:април-јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Препознавање глаголских облика у пасиву  

-Превођење у пасиву и активу 

-Познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-Препозна стање глаголског облика, време,лице и број 

-Преведе реченицу у пасиву и активу ако је у реченици исказан вршилац глаголаске радње 

-Има основно знање о темама из културне историје 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

-Пасивни презент/ RHODUS 
-Пасивни имперфекат / DE TULLIAE NUPTIIS 
-Пасивни футур први / CICERO PROCONSUL 
-Пасивни перфекат, плусквамперфекат и футур други / 
REDITUS 

Ученици савладавају грађење времена, тако што 
одређују основу, додају пасивне личне наставке. Код 
пасивног имперфекта и футура првог и карактеристичне 
временске форманте.Пасивни перфекат, 
плусквамперфекат и футур други , помоћу партиципа 
перфекта пасивног и глагола esse. Ученици анализирају 
и преводе текст. Тему из културне историје могу 
обрадити и помоћу презентације, израде паноа. Ученици 
се упућују на рад са подацима и информацијама, 
развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци; Латинске израке и изрази Време:септембар-јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Провера знања писаним путем 

-Учење латинских изрека и израза 

-Систематизација садржаја  

И
сх

о
д

и
 -Писаним путем преводи текст, користећи речник 

-Репродукује латинске изразе и изреке, зна значење и примену истих 

-Побољша комуникацију на вишем нивоу, реферира на матерњем и страном језику у смислу терминологије 
и развија способност лакшег изучавања језика латинског порекла,препознаје сегменте римске културе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Први писмени задатак-превод текста  
-Други писмени задатак-анализа и превод реченица 
-Латинске изреке и изразе у уџбенику 

Ученици преводе текст са латинског на српски 
језик,користећи речник. Превод је сублимација 
усвојених садржаја, способност и вештина ученика за 
превод са страног на матерњи језик.Неки ученици боље 
презентују знање писаним путем, док приликом 
анализе,у већој мери, показују ниво усвојеног 
граматичког садржаја.Познавњем латинских изрека и 
израза,усвајају виши ниво комуникације у говору. 
Ученици се упућују на рад са подацима и 
информацијама, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада Комбиновани метод, рад на тексту,метода писаних радова 
Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник;штампани текст 

П
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Инструменти Уџбеник, речник 

Начин праћења Однос ученика према предмету,активност на часу, презентација рада 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује за ученике који имају потешкоће са савладавањем наставног садржаја. Реализује се 
један час недељно или по потреби. Ученицима се дају лакши примери да би били мотивисанији за усвајање нових 
садржаја и повећали самопоуздање.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се реализују за ученике који показују изузетан интерес према предмету и потребу за даље 
напредовање. Додатна настава се реализује један час у недељи. Ученици усвајају проширен садржај, преводе 
припремљене текстове и припремају се за такмичење у знању латинског језика. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из латинског језика.  

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Историја 

Образовнипр
офил-смер: 

друштвено-језички и природно-математички Разред: први 

Предмет: ИСТОРИЈА 
Недељнифон
дчасова: 

два 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начинреализ
ације: 

  На часовима историје претежно је заступљен фронтални облик рада.Понекад се прибегава раду 
по групама и индивидуалном облику рада. На часовима се придаје пажња уводу у историју 
(периодизација историје, рачунање времена, историјски извори, анализа и злоупотреба историје...) 
и праћењу развоја човека и људске заједнице у праисторији и старом веку. 
Изузетно је важнода настава буде креативна уз коришћење разних метода рада. Наставна средства 
су такође важна за извођење наставе историје. Такође је јако битна жива реч. Јако су битни и 
историјски извори, затим културне установе и манифестације попут музеја, изложби... 
  Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то омогућује да се 
лакше прате догађаји, појаве и процеси у свим цивилизацијама старог века. 
  Ученици се оспособљавају да самостално истражавају, шире видике и развијају историјску свест. 
  Оцењивање се остварује кроз класичну проверу знања, кроз праћење активности на часу, кроз 
писмену проверу знања, кроз анализу текстова... 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задацинаставногпредметаисторија у првом разреду су да ученик,изучавајући историјске 

догађаје,појаве,процесе и личности,стекне знања и компетенције неопходне за разумевање праисторије и старог века који 
дају основу за људски развој,развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи,сопственом и националном 
идентитету,културно-историјском наслеђу,поштовању људских права и културних различитости у друштву и држави. 

Циљ образовно – васпитног рада је да правилно користи хронолошке одреднице за стари век, правилно користи 
историјске појмове у усменом и писменом излагању, правилно сагледа континуитет догађаја у старом веку, да ученик научи 
да правилно анализира узрочно-последичне везе догађаја, појава и процеса, да правилно анализира међунационалне и 
међудржавне односе , да увиди значај промена у робовласничком друштву... 

Задаци образовно – васпитног рада су да успершно идентификује узроке и последице еволуције човека у праисторији 
и развојдруштвених односа у старом веку, да уочи праве разлоге за појаву и пропаст одређених политичких заједница, да уочи 
карактеристике друштвених односа у робовласничком друштву, да уочи карактеристике старовековне културе , да користи 
савремена ИKT средства и историјске изворе и да се кроз заједнички рад увери да тај облик рада даје најбоље резултате. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА Време:септембар-октобар 2022. 

Ц
и

љ
е

в
и

 -стицање знања везано за историјска истраживања,  

-провера стеченог знања како на часовима утврђивања тако и у уводном и завршном делу часова обраде, 

-стварање могућности да се стекне неопходно знање из увода у историју ради лакшег праћења наредних 
часова историје. 

И
сх
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

-дефинишу шта је то историја; 
-резуму системе рачунања времена; 
-знају периодизацију; 
-класификују основне врсте историјских извора; 
-препознају врсте историјских извора; 
-разуму начине коришћења историјских извора; 
-упознају се са местима и институцијама где се може доћи до историјских извора; 
-наведу и дефинишу помоћне историјске науке; 
-наведу примере позитивне употребе историје; 
-препознају историјске фалсификате и обмане; 
-разуму разлоге који стоје иза политичке злоупотребе историје; 
-сагледају основне етапе развоја човекових предака; 
-разликују културе старог, средњег и млађег каменог доба; 
-објасне утицај открића попут земљорадње, грнчарства, обраде метала ...; 
-препознају најважније праисторијске културе.  

 
 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

1.Упознавање ученика са планом и програмом рада 
2.Увод у историјску науку-први део-О (обрада) 
3.Увод у историјску науку-други део-О 
4. Увод у историјску науку-У(утврђивање) 
5. Историјски извори-О 
6. Историјски извори-У 
7. Анализа извора и злоупотреба историје-О 
8. Анализа извора и злоупотреба историје-У 
9. Проучавање праисторије-први део-О 
10. Проучавање праисторије-други део-О 
11. Проучавање праисторије-У 
 

Кроз фронтални облик рада и уз коришћење различитих 
метода ученицима се преноси основно знање везано за 
утемељење историје као науке, са рачунањем времена, 
са периодизацијом историје, са историјским изворима 
као и са карактеристикама праисторије. 
  Кроз класичну проверу знања, кроз праћење 
активности ученика, кроз праћење показане 
заинтересованости ученика за стицање знања из уводног 
дела историје као и  кроз показано познавање карте 
наставнику се даје могућност да се стекне почетно 
сазнање о стеченом знању ученика. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка,дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас,ИКТ 
средства,историјска карта... 
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.1.,4. и 5. 2.ИС.2.1.1. 2.ИС.3.2.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ ОКВИРИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ВЕКА 

Време:октобар,новембар и 
децембар 2022. године и јануар и 
фебруар 2023. године 

Ц
и

љ
е
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и

 

У оквирутеме„Држава и политичкиоквирицивилизацијастарогвека“основни циљеви биће 
даучениципроширесвојазнања о простору и најзначајнијимцивилизацијамастарогвека, 
основнимодликамадржавногуређења и главнимдогађајимаизполитичкеисторије. У обрадинаставнихсадржаја 
о обележјимадржавнихуређењафокустребадабуденасталномупоређивањуинституција у 
цивилизацијамастарогвека и њиховомповезивањусасавременимдобом. Кадајереч о политичкојисторији, 
посебнупажњутребапосветитиузроцима и последицамаглавнихдогађаја и личностимакојесуихпокретале и у 
њимаучествовале. 



Гимназија, 

Лесковац 
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 
 -покажу на карти најважније области античког света; 
-објасне везу између поднебља и развоја и карактера једне цивилизације; 
-одреде географске оквире најважнијих античких култура на Средоземљу; 
-разуму шта је то држава и који су узроци настанка првих држава; 
-објасне везу између између политичке моћи и религије на Старом истоку; 
-одреде разлике између држава Месопотамије и египатске државе; 
-наведу важније државе које су постојале на простору Старог истока; 
-објасну зашто најстарије државе Европе настају баш на тлу Грчке; 
-разликујудржавне форме које су постојале у старој Грчкој; 
-разуму историјски значај грчког права; 
-разуму основне правце развоја атинске државе; 
-растумаче околности настанка атинске демократије; 
-наведу најважније државне институције у класичној Атини; 
-објасне место народа и народне скупштине у демократској Атини V и VI века пре н.е. 
-раздвоје легендарно од стварног у раној римској историји; 
- објасне узроке и ток борбе између патриција и плебејаца; 
- препознају сличности и разлике између грчких градова- држава и античког Рима; 
- наброје најважније институције римске државе и одреди њихова овлашћења; 
- наведу узроке кризе Римске републике и настанка Римског царства; 
-разуму величину и историјски значај Римског царства; 
- уоче одлике које принципат чине посебним типом монархије; 
-наведу и објасни основне проблеме Римског царства у доба принципата; 
- издвоје и образложи разлике између принципата и домината; 
- наброје промене које је Римско царство доживело у позној антици; 
-објасне зашто државе засноване на војној сили нису дуготрајне; 
- раздвоје митско и историјско у предању о Тројанском рату;  
- уоче разлике између грчке и староисточне ратне технике и тактике; 
-објасне узроке великих ратова у грчкој историји; 
- објасне порекло идеје мира у IV веку п.н.е. и разлоге њене популарности; 
-објасне како је окончан класични период грчке историје и како је почело хеленистичко доба; 
-одреде које су иновације у ратној техници и војној организацији довеле до тих промена; 
- сагледају и објасни последице освајања Александра Великог; 
-разуму узроке распада Александровог царства; 
-науче најважније ратове које је Рим водио. 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

12. Појава првих цивилизација-први део-О 
13. Појава првих цивилизација-други део-О 
14. Појава првих цивилизација-У 
15.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Месопотамија, Блиски исток, Индија и Кина-
први део-О 
16.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Месопотамија, Блиски исток, Индија и Кина-
други део-О 
17.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Месопотамија, Блиски исток, Индија и Кина-
У 
 
18.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Египат-први део-О  
19.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Египат-други део-О 
20.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Египат-У 
21.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Персија и Медитеран- први део-О 
22. Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Персија и Медитеран-други део-О 
23. Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Персија и Медитеран-У 
24.Стара Грчка и хеленизам-први део-О 
25.Стара Грчка и хеленизам-други део-О 
26.Стара Грчка и хеленизам-У 
27.Стари Рим-први део-О 
28.Стари Рим-други део-О 
29.Стари Рим-У 
30.Рат и мир у старом веку-први део-О 
31.Рат и мир у старом веку-други до-О 
32.Рат и мир у старом веку-У 
33.Ратови Старог истока и античке Грчке-први део-О 
34.Ратови Старог истока и античке Грчке-други део-О 
35.Ратови Старог истока и античке Грчке-У 
36.Ратови старог Рима-први део-О 
37.Ратови старог Рима-други део-О 
38.Ратови старог Рима-У 
39.Државни и политички оквири цивилизација старог века-
С(систематизација) 
 

  Кроз фронтални, групни и индивидуални облик рада и 
уз коришћење различитих метода ученицима се преноси 
основно знање везано за појаву првих држава и њиховим 
карактеристикама. Коришћењем различитих метода 
рада на часовима обраде ученицима се преноси основно 
знање о основним обележјима државног уређења 
цивилизација старог века код народа Месопотамије, 
Блиског истока, у Индији, Кини, Египту, у Персији, на 
Медитерану, код старих Грка, у хеленистичким 
државама и код Римљана. Такође ће ученици бити 
упознати са најзначајнијим војним активностима свих 
народа у старом веку. 
Знање ученика се проверава кроз класичну проверу 
знања, кроз праћење активности ученика, кроз праћење 
показане заинтересованости ученика за стицање знања 
из политичке и војне историје старог века. Кроз 
показано познавање карте такође се даје могућност да се 
стекне  сазнање о стеченом знању ученика. 

Методерада Комбиновани рад (монолошка,дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облицирада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас,ИКТ 
средства,историјска карта... 

П
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ћ
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е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начинпраћења Дати одговори, активност на часу 

ОС понивоима 2.ИС.1.2.1. и 2.;1.3.1.и7. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2.,3. и 4. 

 
 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ У 
СТАРОМ ВЕКУ 

Време:фебруар, март 2023. 
године 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Ученици треба даусвојеновазнања о друштвеним и привреднимприликама у најстаријојисторијскојепохи и 
поредеихсасавременимокружењем. Требадауочезаконитостипојава, штајезаједничко а штаразличито у 
друштвимацивилизацијастарогвека. НапримеруЕгипта и 
некеоддржаваМесопотамијетребапоказатиподелудруштва и друштвенухијерархију. Напримеримагрчког и 
римскогдруштваможесепоказатикакоекономскојачањеслојевабезполитичкихправадоводидоборбе и 
какосеоназавршава. Требаистаћи и улогугеографског и климатскогфакторанапривреднеприлике. 
НапримеримадржаваСтарогистокамогусепоказатиосновнеетапепривредногразвоја: земљорадња, сточарство, 
рударство, занатство, трговина. Поредећи и 
анализирајућиразличитепривреднесистеметокомдугогпериодастарогвека, 
ученицитребадауочеосновнечиниоцекојиутичунапривреднетокове. 

И
сх

о
д

и
 

На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

  -одреде сличности и разлике између одређених друштава Старог истока; 

  -дефинишу основне друштвене групе које постоје у различитим друштвима; 

  -уоче разлике између положаја мушкараца и жена; 

  -разуму значај које су установе попут двора и храма имале у друштву; 

  - уоче разлике између друштвене структуре старе Грчке и старог Рима; 

-препознају најважније друштвене поделе у класичној Грчкој и старом Риму; 

  -разуму основне проблеме улоге ропства у грчком и римском друштву; 

  -опишу положај жена у старој Грчкој и старом Риму; 

  -наведу најважније групе од којих се састојало грчко и римско друштво; 

  -одреде друштвену улогу робова и колона; 

  -разуму земљорадничку основу античке привреде; 

  -објасне настанак и развој новца и развој новчане привреде; 

  -препознају различито порекло радне снаге на којој је почивала привреда. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

40. Друштвени и породични односи у државама старог 
века-О 
41. Друштвени односи на Старом истоку и у Кини-О 
42. Друштвени и породични односи на Старом истоку и у 
Кини-У 
43. Друштвени односи у старој Грчкој-О 
44. Друштвени односи у старој Грчкој-У 
45. Друштвено уређење Рима- први део-О 
46. Друштвено уређење Рима- други део-О 
47. Друштвено уређење Рима-У 
48. Привреда и привредни односи у старом веку-О 
49. Привреда и привредни односи у старом веку-У 
50. Привреда старе Грчке-О 
51. Привреда старог Рима-О 
52. Привреда старе Грчке и старог Рима-У 

 Кроз фронтални, групни и индивидуални облик рада и 
уз коришћење различитих метода ученицима се преноси 
основно знање везано за друштвене и породичне односе 
у старом веку као иса привредом и привредним 
односима у државама и код разних народа старог века. 
  Кроз класичну проверу знања, као и кроз праћење 
активности ученика, кроз праћење показане 
заинтересованости ученика за стицање знања из 
друштвене и привредне историје старог века пружа се 
могућност да се стече сазнање о знању ученика. Кроз 
показано познавање карте такође се даје се могућност да 
се стекне  сазнање о стеченом знању ученика. 

Методерада Комбиновани рад (монолошка,дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас,ИКТ 
средства,историјска карта... 

П
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е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.2. и 3.;1.2.4. 2.ИС.2.1.1. и 2.;2.2.1.  2.ИС.3.1.1. и 2.;3.2.3. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 
СТАРОМ ВЕКУ 

Време:април,мај 2023. године 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Кадајеоватема у питању, ученициматребаомогућитидауочемеђусобнеутицаје и 
прожимањапојединихцивилизација и подстицатиихдапоредедруштвениутицај и положајсвештенства. 
Истичусеодликејудаизма и хришћанства, 
какобисеученициприпремилизапотпунијеразумевањесредњовековнецивилизације. Ученици, такође, 
требадасеупознају и саодликамарелигиозно-филозофскихучењаИндије и Кине. 
Санародимакојисустваралицивилизације у старомвекуученицитребадасеупознају и крозњиховукњижевност.  
У корелацијисанаставомкњижевностипотребнојеосветлитидруштвене и 
политичкеоколностинастанканекогкњижевногделакојесеизучава. Ученицитребадастекну и 
проширесвојазнања о научнимдостигнућиманародастарогвекакојакојасеналазе у основиданашњихнаука.  
Ученицитребадаанализирајуисторијскеоколностинастанкаписма, правнихспоменика, филозофије, 
уметничких, књижевних и научнихдела 

И
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о
д

и
 

На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

  -препозна сличности и разлике између најважнијих религија античког света; 

  -уочи улогу мита у античким религијама и друштву; 

  -наведу основна веровања која чине јудаизам; 

  -наведу како је хришћанство формирано и простор ширења хришћанства; 

  -наведу разлоге римског прогона хришћана и његовог тријумфа у IV веку н.е.; 

  -препознају највеће језике, најважније системе писања и материјале за писање у антици; 

  -повежу знања из књижевности и историје када је античка књижевност у питању; 

  -разуму значај филозофске мисли и научног истраживања у антици: 

  -наведу основне носиоце развоја науке у старом веку; 

  -препознају основне одлике и разлике најважнијих уметничких традиција цивилизација старог века; 

  -разуму основне карактеристике грчке, хеленистичке уметности (архитектура, вајарство; сликарство); 

  -препознају неке од најзначајнијих античких уметничких дела. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

53. Основне одлике религије у старом веку-О 
54. Јудаизам и хришћанство-О 
55. Основне одлике религије у старом веку и јудаизам и 
хришћанство-У 
56. Писменост и књижевност у старом веку-О 
57. Наука у старом веку-О 
58. Писменост, књижевност и наука у старом веку-У 
59. Уметност у старом веку-О 
60. Уметност у старом веку-У 
61. Свакодневни живот-О 
62. Свакодневни живот-У 

Кроз индивидуални и фронтални начин рада, уз 
коришћење различитих метода, ученицима се преноси 
основно знање везано за културу, науку и религију 
старог века.За реализацију ове теме настојати да се то 
остварује кроз пројектну наставу. То омогућује да 
ученици искажу креативност, инветивност, 
стваралаштво, критички дух и спремност да се ухвате у 
коштац са највећим изазовима, а што мора бити 
награђено од стране наставника који се овде јавља више 
као ментор а мање као предавач. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка,дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас,ИКТ 
средства,историјска карта... 
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е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1.;1.3.3 2.ИС.2.21. и 2.;2.3.1. 2.ИС.3.2.2. и 3.;3.3.1. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЈАВА ДУГОГ ТРАЈАЊА- МИГРАЦИЈЕ И 
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ТЕКОВИНЕ ЕПОХЕ СТАРОГ ВЕКА 

Време:мај, јун 2023. године 
Ц

и
љ

е
в

и
 

 У оквируоветеметребалобида сеомогућидаученици, 
напримеримаразличитихмиграцијаодпраисториједосавременогдоба, разумејупромене и 
континуитетодређенихисторијскихпојава, чијесетрајањеможепратитикрозвекове, пачак и миленијуме. 
Ованаставнатемапружамогућностдасереализујекрозпројектнезадатке у којимаћеученици, 
узјаснопостављенциљ, инструкције, савете и сталнопраћење, примењиватиспецифичназнања и 
развијеневештинеелементарногисторијскогистраживања. 
Томожебитиприликазаразвојкомпетенцијесарадње у оквиругрупе, коришћења ИКТ-а 
заприкупљањеподатака и представљањерезултатаистраживања, као и заанализирање и 
тумачењепојаваизсадашњостиприменомконцептакритичкогмишљења.  

И
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

  -разуму појам миграција и њихов значај у људској прошлости; 

  -објасне зашто су се праисторијски људи често селили; 

  -уоче разлику између добровољних и присилних миграција; 

  -уоче разлоге и карактеристике миграција кроз векове; 

  -уоче карактеристике Велке сеобе народа; 

  -стекну основно знање везано за прапостојбину Словена, разлозима сеобе и последицама аварског похода; 

  -уоче разлоге миграционих кретања на Балкану до XIX века; 

  -уочи значај повезивања прошлости и садашњости. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

63. Врсте, узроци и последице миграција-О 
64. Велика сеоба народа и њене последице-О 
65. Врсте, узроци и последице миграција и велика сеоба 
народа-У 
66. Насељавање Словена на Бакану и аварски походи-О 
67. Насељавање Словена на Балкану и аварски походи-У 
68. Миграциона кретања на Балкану до XIX века и 
савремене светске миграције-О 
69. Миграциона кретања на Балкану до XIX века и 
савремене светске миграције-У 
70. Повезивање прошлости и садашњости-О 
71. Историјско наслеђе- повезивање прошлости и 
садашњости-О 
72. Повезивање прошлости и садашњости и историјско 
наслеђе-У 
73. Појава дугог трајања-С 
74. Годишња систематизација градива-С 

Кроз индивидуални и нешто мање фронтални начин 
рада,  уз коришћење различитих метода, ученицима се 
преноси основно знање везано за миграције кроз векове, 
њихове узроке и последице. Посебно се осврнути на 
словенско насељавање на Балкану, на миграциона 
кретања на Балкану до XIX века и на повезивању 
прошлости и садашњости. Настојати да се највећи део 
задатака оствари кроз индивидуалну наставу (пројекти, 
семинарски радови ,индивидуална предавања ученика...) 
што би требало бити праћено пружањем мотивације 
сваке врсте од стране наставника и ученика.  
Последњи часови, кроз систематизацију градива, дају 
могућност да се отклоне сви недостаци у мозаику знања 
код деце везаном за градиво које су радили у претходном 
периоду. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка,дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас,ИКТ 
средства,историјска карта... 
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2. и 3. 

 
  



Гимназија, 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

      Годишњибројчасова  :     17                   Разред и одељења: I 1-7 

 
  Садржајрада : Основиз историјског истраживања                               3 часа 
 
    Држава и политички оквири цивилизација старог века                           5 часова 

                               Друштвени и привредни односи у старом веку                                                              4 часа 

                               Култура и свакодневни живот у старом веку                                                                    3 часа 

                               Појава дугог трајања- миграције и цивилизацијске тековине епохе старог века   2 часа 

 

Литература:Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред 

гимназије –ЛОГОС 2021. године 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

    Годишњибројчасова:      18                      Разред и одељења: I1-7 

 
Садржајрада:: Основио историјског истраживања                               3 часа 
 
  Држава и политички оквири цивилизација старог века                           6 часова 

                               Друштвени и привредни односи у старом веку                                                              4 часа 

                               Култура и свакодневни живот у старом веку                                                                    3 часа 

                               Појава дугог трајања- миграције и цивилизацијске тековине епохе старог века   2 час 

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред 

гимназије –ЛОГОС 2021. године; интернет; Илустрована историја света том I;Оксфордска историја Грчке 

 и хеленистичког света; Оксфордска историја Рима... 

 
 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна нарава за ученике који нису савладали основни ниво знања тј. нису 
добили позитивну оцену из историје. Законска обавеза је да се организује припремна настава која ће трајати најмање 
10% од годишњег фонда редовне наставе. Ученицима се даје могућност да на тим часовима стекну основно знање из 
оних области које су им биле потпуна непознаница. 

 
  



Гимназија, 
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Географија 

Образовни 
профил: 

друштвено језички Разред: први 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12, 30 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

у школи  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање припадности 

држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних вредности, еколошке културе, 
одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју.Учењем наставног 
предмета Географија ученик је оспособљенда користи практичне вештине (оријентација у простору, практично коришћење 
и познавање географске карте, географских модела,савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, 
термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да 
примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, 
привреда, становништво, насеља,саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном 
коришћењу ради планирања и унапређивања 

личних и друштвених потреба, националних и европских вредности 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Физичка географија Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљеви и задаци наставног предмета: ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави, разуме промене у свету, негује и стиче моралне вредности, етничку и верску 
толеранцију које ће им помоћи у професионалном и личном р 

И
сх

о
д

и
 

- прикаже и дискутује о положају географије у систему наука 

- разликује природне и друштвене компоненте географског истраживања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Место и задаци физичке географије у систему наука у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија      
Облици рада фронтални 
Ресурси географска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија 

ОС по нивоима 
Примењује и 

тумачи различите изворе 
са географским 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 

    Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу. 

 

разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине. 

   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Облик, димензије и кретање Земље Време:септембар 

Ц
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Циљеви и задаци наставног предмета: ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави, разуме промене у свету, негује и стиче моралне вредности, етничку и верску 
толеранцију које ће им помоћи у професионалном и личном р 

И
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• помоћу модела,цртежа демонстрира облик Земље 

анализира последице облика Земље 

• разликује Земљина кретања 

анализира њихове последице 

• изводи закључке о последицама Земљиних кретања 

приказује шематски топлотне појасеве и на карти их зонално поставља 

• разликује хипотезе о постанку Сунчевог система 
• објашњава постанак унутрашњих и спољашњих сфера Земље 

приказује помоћу модела или цртежа сфере Земље 

 

  



Гимназија, 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Димензије и облик Земље 
2. Земљина кретања и њене последице 
3. Хипотезе о постанку Сунчевог система 

у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси глобус 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

    Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

   

Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине. 
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Еволуција географског омотача Време:септембар 
Ц
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љ
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и
 

Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних 
вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у 
професионалном и личном развоју. 

 

И
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• разликује еволутивне фазе сфера на Земљи и њихова главна обележја 

               повезује са еволуцијом живих бића 

• приказује на карти или цртежу како се мењао изглед рељефа кроз историју 

               користи дигиталне изворе информација као доказ 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Еволуција географског омотача у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси географска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Грађа Земље Време:октобар 
Ц
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Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних 
вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у 
професионалном и личном развоју. 
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• прикаже и илуструје унутрашњу грађу Земље 
• разликује унутрашње сфере Земље 

доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у геосферама, са настанком тектонских покрета вулканизмом, 
сеизмизмом 

• разликује физичке и хемијске особине минерала 
• врши систематизацију минерала према Мосовој скали 

описује жељени минерал користећи све класификације 

• изводи закључке о утицају унутрашњих сила на настанак минерала 
• разликује хемијске и физичке особине минерала 

одређује поделу минерала према хемијском саставу 

• разликује типове стена 

анализира начине постанка стена 

• изводи закључке о примени стена у грађевинарству, урбанизму... 

• разликује лежишта метала и неметала, као и њихово коришћење 

класификује обновљиве и необновљиве изворе енергије 

• препознаје типове стена према начину постанка 
• објашњава и анализира постанак стена 
• анализира примену минералних сировина и стена у свакодневневном животу 

групише минералне сировине 

• разликује три основна типа граница литосферних плоча 

рашчлањује процесе рифтовања, субдукције и колизије 

• приказује на карти или цртежу процесе рифтовања, субдукције и колизије који се дешавају на 
границама литосферних плоча 

               анализира и доводи у везу кретање литосферних плоча са настанком планинских венаца и 
вулканским појавама и процесима на Земљи 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Унутрашња грађа Земље и унутрашње силе 
2. Минерали и минерални ресурси 
3. Стене: подела стена и употреба стена  
4. Употреба стена у свакодневном животу 
5. Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање 

рељефа 
6. Вулканизам 
7. Земљотреси 
8. Основни макро облици рељефа Земље, епирогени 

покрети 
9. Копно, орогени покрети: хотизонтални и 

вертикални  

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  кратки тест, разговор     

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 

          Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Рељеф земљине површине Време: децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• прикаже и илуструје делове речног корита 
• разликује ерозивне од акумулативних облика рељефа 

доводи у везу појаве и процесе који се дешавају  на сваком делу водотока 

• доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у кречњачким стенама са настанком крашких 
облика рељефа   

• разликује унутрашње и површинске облике рељефа 
•  разликује ерозивне од акумулативних облика рељефа 
• изводи закључке о утицају промене климе у прошлости на обликовање глацијалног рељефа 

• разликује ерозивне од акумулативних облика 

• препознаје где се данас јављају ови облици рељефа 

анализира утицај човека на промену климе-топљење глечера 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Обликовање рељефа, ерозија,акумулација и 
агенси 

2. Флувијална ерозија 
3. Крашка ерозија 
4. Глацијална ерозија 
5. Еолска ерозија  
6. Марински процеси 
7. Антропогени процеси 

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси        карта, атлас, панои, презентације     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти   кратки тест, разговор    

Начин праћења  дискусија, обнављање     



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 

        Примењује и 
тумачи различите изворе 
са географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

          Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Атмосфера 
Време:јануар, фебруар, 
март      

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује делове атмосфере  
• проналази и процењује релевантне податке о појавама у свакој сфери које утичу на свакодневни 

живот 

наводи активности човека које угрожавају овај омотач 

• доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у космосу са променом температуре ваздуха 
• разуме факторе који утичу на промену температуре 
•  разуме како се ваздух греје 
• изводи закључке о утицају промене температуре на промену висине ваздушног стуба 

• објашњава рад и примену мерних инструмената 

• препознаје где се јављају области са истим ваздушним притиском 

• разликује типове циркулације ваздуха 
• објашњава и анализира постанак планетарне, сезонске и локалне циркулације 

шематски приказује области са истим ваздушним притиском 

− анализира процесе у  ваздушном омотачу  
−       препознаје синоптичке карте од осталих врста карата 
−        изводи закључке о значају прогнозе времена и начину вршења прогнозе 

  користе географске карте , ИКТ 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

1. Вертикална структура атмосфере; климатски 
елементи и фактори 

2. Узајамна повезаност климатских елемента и 
фактора 

3. Температура ваздуха 
4. Ваздушни притисак, циркулација атмосфере 
5. Временска прогноза и синоптичке карте 
6. Циркулација атмосфере – ветрови: планетарни, 

сезонски, локални 
7. Испаравање, влажност ваздуха, магла и облаци и 

падавине  
8. Временска прогноза и синоптичке карте 
9. Подела климе, одлике и разлике 
10. Типови  климе на Земљи 
11.  Клима градова и микроклима 
12. Климатске промене: настанак и последице 

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор      

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Хидросфера Време: април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

• разликује структура хидросфере 
• анализира и објашњава кружење воде у природи 

разуме и критички процењује значај воде као ресурса 

• разуме шта је светско море, његов значај и поделу 
•  разуме поделу мора, врсте залива 
• Проналази на карти мора, заливе, мореузе 
• објашњава хемијске и физичке особине морске воде 

• објашњава факторе који утичу нањихове промене 

користи ИКТ у изради карата 

• разликује кретања морске воде 

• разликује факторе који утичу на формирање морских струја, плиме и осеке 

анализира процесе у ваздушном омотачу и њихов утицај на кретања воде 

• разликује типове издани  и њихов настанак 

разуме настанак и типове термелних, минералних и термоминералних извора 

• критички процењује активности човека на промене у хидросфери 

• оцењује улогу човека као модификатора и фактора измене хидросфере 

предвиђа које последице по човека могу настати деловањем геохазарда 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Структура хидросфере, кружење воде у 
природи,вода као значајан ресурс на Земљи 

2.  Светско море 
3. Хемијске и физичке особине морске воде 
4. Кретање морске воде 
5. Типови издани, извора, термоминералних вода 
6. Морфолошке и хидролошке особине речног слива 

и река 
7. Утицај природних антропогених фактора на водни 

режим река 
8. Појам и елементи језера, подела језера према 

положају и начину постанка 
9. Појаве леда на Земљи, типови ледника и 

савремена глацијација 
10. Водопривреда-коришћење вода, заштита вода и 

заштита од вода 
 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
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средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Биосфера Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује и разуме разлику између биома, биотопа и биоценоза 
• анализира и објашњава законитости распрострањења биома 

разуме и критички процењује повезаност распрострањења биома и њихов зависност од климатских прилика 

• разуме у чему је значај различитости биома 
• разуме и критички процењује утицај климатских прилика на биоме 

на карти проналази и повезује, типове климе и разликује типове биома 

• објашњава појам и типове земљишта 

• разликује факторе који утичу на њихов положај и постанак и врсте 

користи ИКТ у изради карата 

• разликује типове биома  

• објашњава факторе који утичу на формирање разлика између биома 

анализира процесе у биосфери живи свет и проналази примере у свету 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Распрострањење биома (хоризонталана и 
вертикална), законитости распрострањења и 
повезаност са климатским приликама 

2. Земљиште – формирање, распростирање, значај, 
деградација и заштита, 

3. Очување биодиверзитета – поучни примери из 
света 

Заштита природних објеката.        

4. Критеријуми за проглашење објеката геонаслеђа 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
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географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 
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Биологија 

Образо
вни профил: 

Природно-математички смер 
Друштвено-језички смер  

Разред: I      

Предм
ет: 

Биологија   
Недељн

и фонд 
часова: 

2      
Годиш

њи фонд 
часова: 

7
4      

Просветни гласник: Број 4      Година: 
2

020.     

Начин 
реализације: 

У настави биологије начин рада који се примењује је  фронтални, групни и индивидуални. 

У остваривању наставе подстиче се радозналост, аргументовање, креативност, рефлексивност, 
истрајност, одговорност, аутономно мишљење, сарадња. Препоручује се максимално коришћење 
ИКТ решења јер се могу превазићи материјална, просторна и друга ограничења, коришћењем 
разних платформи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, ученицима се омогућује увид и 
искуство коришћења и других извора сазнавања. Настава може да се реализује и у сарадњи са 
другим предметима због успостављања корелације међу предметима. 

За реализацију наставе важна су наставна средства и примена ИК технологије. 

У току школске године повезују се садржаји који се тематски нижу. После сваке целине 
следи провера знања,која може бити писмена ( тестови, анкете…) или усмена.  

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

     Циљ учења биологије је да: 

- ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост 

- да усвоји  способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, 

- да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, 

 - да примењује концепт одрживог развоја, 

 -да примењује етичност и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање иорганизовање наставног рада 

- корелација наставних подручја 

-корелација са другим наставним предметима 

- припремање наставника и ученика за успешан рад:истраживачк рад, домаћи задаци, пројектна настава 

- коришћење уџбеника, стручне литературе и наставних средстава.                                                                
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I - ТЕМА/МОДУЛ:  Биологија као природна наука     
Време: септембар и 

октобар      

Ц
Ци
ље
ви 

-Упознавање са појмовима наука, инжењерство, технологија и методологијом научног истраживања 

  Упознавање са појмом научног модела, научних закона и научне теорије 

- Упознавање са традиционалним и савременм технологијама, последицама технолошког разоја и 
значају научне писмености 

- Упознавање ученика са кључним биолошким принципима: хијерархијском органозацијом живих 
система, емергентним својставима, интеракцијом и протоком/трансформацијом енергије 

- Упознавање са ћелијском теоријом, везом грађе и функције и механизмима регулацује буилошких 
система 

 - Упознавање ученика са вертикалним и хоризонталним преносом наследне информације и  
еволуционим аспектомјединства и разноврсности живог света 

И
Ис
хо
ди 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

        -осмисли поступак истраживања на задату хипотезу, креира и прати истраживачки протокол 

– прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем; 

 – изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
1.Уводни час - методологија рада, иницијални тест 
2. Шта је наука? О 
3. Научна знања нису потпуна нити коначна О 
4. Шта је наука? Научна знања нису потпуна нити 

коначна У 
5. Научна знања су примењива О 
6. Примена науке има своје последице. Предности и 

ризици развоја и употребе нових 
технологија О 
7. Биологија као природна наука У 
8. Принципи биологије (1-3): Хијерархија, 

интеракција, промет и трансформација енергије О 
9. Принципи биологије (4-6): Грађа и функција, 

ћелијска грађа, регулација О 
10. Принципи биологије (7-8): Наследне 

информације и еволуција О 
11. Принципи биологије У 
12. Биологија као природна наука. Принципи 

биологије - тест У 

  Реализација ове теме требало би да буде 
усмерена на откривање нових и повезивање старих 
знања и искустава кроз лични ангажман ученика у 
истраживању. Тежиште ових активности је на 
осмишљавању истраживања од стране ученика, 
развијању вештине постављања питања и тражења 
одговора на основу опажених чињеница и мерења, као 
и критичкој анализи и тумачењу добијених резултата. 
У најједноставнијем случају, неопходно би било да 
ученици, на очигледним примерима, науче да разликују 
када се до задовољавајућих објашњења појава може 
доћи процесом питање хипотеза/експеримент-
закључак, а када одговарајући приступ подразумева 
систематично и пажљиво планирано посматрање, 
пребројавање, мерење (уз што мањи субјективни 
утицај истраживача 

Методе рада    Дијалошка и монолошка   
Облици рада    фронтални , индивидуални,групни 
Ресурси     Уџбеник,икт  

Праћ
ење 

Инструмент
и 

Дискусија, усмени одговори      

Начин 
праћења 

Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.     

ОС по 
нивоима 

  1.6.2-1.6.4.    2.6.3-2.6.4           3.6.2-3.6.3 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:   ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА    
Време:  новембар-

децембар    

Ци
ље
ви 

 - Упознавање са појмом метаболизма и процесима трансформације енергије у живим системима 

 - са различитим типовима исхране и значајем исхране за жива бића 

  -  са различитим типовима дисања и значајем дисања за жива бића 

  - са врстама излучивања код биљака, биљоједа и месоједа 

    -Понављање процеса трансформације супстанце и енергије у живим системима 

    -Упознавање ученика са особинама живих бића ћелијска организација, раст и разви 

    - са  значајем размножавања  и разликама између полног и бесполног размножавања 

    - са процесом еволутивне адаптације 
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Ис
хо
ди 

  По завршетку разреда ученик ће бити 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

13. Особине живих бића О 
14. Метаболизам - појам и принципи (1) - Зашто је 

метаболизам неопходан предуслов живота? О 
15. Метаболизам - појам и принципи (2) - 

Метаболизам се заснива на биохемијским реакцијама О 
16. Исхрана О 
17. Исхрана. Утицај светлости на фотосинтeзу В 
18. Дисање О 
19. Излучивање О 
20. Промет и трансформација супстанце и енергије 

У 
21. Осетљивост, покретљивост, хомеостаза О 
22. Одржавање хомеостазе В 
23. Ћелијска организација, раст и развиће О 
24. Размножавање О 
25. Еволутивна адаптација О 
26. Особине живих бића С 
27. Особине живих бића - тест У 

      Хомеостазу би требало представити као 
својство и других нивоа организационе сложености 
живих бића, а не само нивоа јединке.  

Појам повратне спреге требало би обрадити уз 
хомеостазу као основни принцип регулације.  

Метаболизам би требало представити као 
претварање супстанце (материје) и промет/проток и 
претварање енергије и повезати, пре свега, са 
исхраном, дисањем и излучивањем. 

 Исхрану би требало класификовати по 
критеријумима порекла и облика усвојеног угљеника и 
порекла и облика енергије (аутотрофија и 
хетеротрофија, фототрофија и хемотрофија).  

Еволутивне адаптације би требало приказати као 
настанак особина путем природне селекције. Суштина 
је да се уклоне заблуде у вези са механизмима настанка 
еволутивних промена, који често укључују циљаност, 
усмереност и сврху (нпр. да би нешто постигли, 
организми су се у еволуцији развили на одређени 
начин) и слично. Као начин провере достигнутости 
исхода, сваки ученик би могао, уз помоћ наставника, да 
одабере једну биолошку врсту и на њој истражи и 
објасни све наведене особине. Препорука је да врсте 
буду изабране тако да на нивоу одељења буде што шира 
покривеност различитих група према моделу „дрво 
живота”.  

Методе рада   Дијалошка и монолошка . Илустративно-демонстративна      
Облици рада     фронтални , индивидуални,групни   
Ресурси       Уџбеник,икт  

Праћ
ење 

Инструмент
и 

   Дискусија, усмени одговори         

Начин 
праћења 

  Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.         

ОС по 
нивоима 

 1.1.1-1.1.2       2.1.1      3.1.1.   

 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: БИОЛОШКИ МАКРОМОЛЕКУЛИ    Време: јануар-фебруар      

Ци
ље
ви 

 - Упознавање са грађом протеина 

 - са механизмом деловања ензима и чиниоцима који утичу на ензимску активност 

  - са грађом и улогама ДНК 

  -  врстама РНК, њиховом грађом и улогом, процесима транскрипције и транслације 

  - Дебата о добробитима и штетним последицама коришћења ГМО   

  - Упознавање ученика са поделом угљених хидрата, њиховом грађом и улогом 

  - са различитим врстама масти, њиховим улогама и разликама у грађи 

  - са  особинама воде и њеним значајем за живи свет 

 

Ис
хо
ди 

  По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 - разврста биолошки важне макромолекуле према њиховој улози у остварењу животних функција; 

 – примерима илуструје примену биолошки важних макромолекула у биотехнологији; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

28. Градивни материјал живота - хемијска основа и 
састав живих бића О 

29. Протеини - најсложенији молекули по грађи и 
функцији (1. део - грађа) О 

30. Протеини - најсложенији молекули по грађи и 
функцији (2. део – улоге протеина) О 

31. Ензими - машине живих фабрика О 
32. Грађа и улога протеина. Ензими У 
33. Проток информација у живом свету (1) ДНК - 

грађа и удвајање О 
 
34. Проток информација у живом свету (2) РНК - 

грађа, синтеза и улоге (транскрипција и 
транслација) О 
35. Изолација ДНК В 
36. Биотехнологија. ГМО О 
37. Угљени хидрати О 
38. Липиди О 
39. Вода О 
40. Хемијска грађа живих бића С 
41. Хемијски састав хране и здрава исхрана 

(пројектна настава) 
42. Хемијски састав хране и здрава исхрана 

(пројектна настава) 

    Обрадити хемијски састав ћелије на 
елементарном нивоу: микро и макроелементе, основне 
улоге липида уз показивање илустрација њихове грађе; 
појмове мономер и полимер (за објашњавање њиховог 
односа и чињенице да су сва жива бића грађена од 
истих градивних блокова који се комбинују на 
различите начине, могу се користити анимације, 
илустрације,  итд.); основне биолошке улоге угљених 
хидрата уз показивање илустрација њихове грађе 
(моно-, ди– и полисахариди; глукоза, скроб, гликоген, 
целулоза, хитин); основне улоге протеина (на интернету 
је доступно обиље илустрација и анимација које могу 
да се употребе за вођено учење о директној вези између 
улоге у ћелији-организму и просторне организације 
протеина, њихове величине, еластичности и 
специфичности; основна својства и улоге нуклеинских 
киселина (структура РНК ланца се може приказати као 
једноланчани полинуклеотид са окосницом и кодом као 
чешаљ); способност различитих РНК да 
кодирају/декодирају примарну структуру себи сличних 
молекула – ДНК и од себе различитих молекула – 
протеини, може се илустровати принципом 
комплементарности азотних база два ланца нуклеотида, 
РНК-РНК и РНК-ДНК; комплементарност РНК 
нуклеотида се може представити као просторно 
уклапање А са У и Г са Ц формирањем слабих 
водоничних веза између њих  

Методе рада    Дијалошка и монолошка      
Облици рада      фронтални , индивидуални,групни  
Ресурси      Уџбеник,икт   

П
раће
ње 

Инструмент
и 

    Дискусија, усмени одговори        

Начин 
праћења 

    Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.       

ОС по 
нивоима 

    1.3.1.       2.3.1.       

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И ФУНКЦИЈА Време: март     

Ц
иљ
ев
и 

 -Упознавање ученика са грађом ћелијске мембране. 

 - Упознавање са различитим врестама транспорта кроз мембрану 

- Упознавање са прокариотском и еукариотском грађом  ћелије 

 - Упознавање са грађом и функцијом  основних делова ћелије 

  

И
сх
од
и 

  По завршетку разреда ученик ће бити 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;     

Наставнe јединицe Начин реализације 
43. Грађа ћелијских мембрана О 
44. Транспорт кроз ћелијске мембране О 
45. Грађа и функција ћелијске мембране У 
46. Праскозорје живота - од првих органских 

молекула до прве ћелије О 
47. Прокариотска ћелија О 
48. Од прве ћелије до еукариота О 
49. Праскозорје живота - од првих органских 

молекула до прве ћелије. Прокариотска ћелија. Од 
прве ћелије до еукариота У 
50. Једро и хроматин О 
51. Ендомембрански систем О 
52. Митохондрије, хлоропласти О 
53. Ћелијски скелет, матрикс, везе ћелија О 
54. Прокариотска и еукариотска ћелија У 

  С обзиром да су се ученици у основној школи 
упознали са елементима грађе, потребно је више пажње 
посветити различитим структурама ћелија у контексту 
њихове функције и разноврсности, као и основним 
биохемијским разликама прокариотских и 
еукариотских ћелија. 

 Потребно је повезати функције делова 
еукариотске ћелије са ћелијским метаболизмом, истаћи 
филогенетско порекло појединих делова ћелије, као што 
су хлоропласти, митохондије (теорија ендосимбиозе) и 
унутарћелијског система мембрана. Структурне и 
физичке особине мембране довести у везу са 
функцијом: транспорт у ћелију и ван ње, флексибилност 
у функцији промене облика мембране (егзо и 
ендоцитоза, кретање). Селективну пропустљивост 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

55. Ћелијска грађа и функција С   мембране и значај осмозе би требало обрадити на 
основном нивоу. Увести појмове осмотски потенцијал и 
тургор и обрадити плазмолизу код биљне ћелије.У 
оквиру метаболизма требало би обрадити: анаболизам и 
катаболизам, енергетску повезаност, АТП; енергетску 
хомеостазу; анаболичке процесе.    

Методе рада       Дијалошка и монолошка   
Облици рада       фронтални , индивидуални,групни 
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

      Дискусија, усмени одговори      

Начин 
праћења 

      Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.     

ОС по 
нивоима 

 1.2.1.        2.2.1.        3.2.1. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:     ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ  Време:  април    

Ц
иљ
ев
и 

 - Упознавање ученика : са ћелијским циклусом, митозом и мејозом    

И
сх
од
и 

  По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

– тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба еукариота у контексту раста и размножавања;     

Наставнe јединицe Начин реализације 

56. Ћелијски циклус О 
57. Митоза О 
58. Мејоза О 
59. Ћелијски циклус и деобе У 
60. Биолошки смисао деоба, животни циклус 

еукариота и вишећеличност О 
61. Биолошки смисао деоба, животни циклус 

еукариота и вишећеличност У 
62. Ћелијске деобе - тест 

    Тежиште је на променама које се одвијају 
током ћелијског циклуса, највише на активностима 
ДНК и начину расподеле наследног материјала током 
деоба. 

 Ученици би помоћу шема ћелијског циклуса 
или анимација били у стању да разумеју процесе који 
се одвијају током ћелијских деоба (митозе, мејозе) и 
периода између деоба и да их посматрају као 
континуиран след догађаја (при томе нису у обавези да 
памте називе фаза ћелијских деоба). Важно је да 
ученици у оквиру ове теме проуче организацију 
генетичког материјала у ћелији: хроматин, хромозом 
(хроматиде; хаплоидан и диплоидан број). Нагласити 
важност репликације ДНК као предуслова за поделу 
ћелија, односнозашто је важно да ћелије после деобе 
имају прецизно ископиране молекуле ДНК. Митозу 
обрадити у функцији раста и регенерације ткива код 
вишећелијског организма. Мејозу обрадити у функцији 
настанка хаплоидних ћелија (гамета, односно 
гаметофита) са нагласком на рекомбинацијама,  

Методе рада       Дијалошка и монолошка   
Облици рада       фронтални , индивидуални,групни 
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     Дискусија, усмени одговори       

Начин 
праћења 

   Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.        

ОС по 
нивоима 

 1.3.2.                 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:    ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ 
КЛАСИФИКАЦИЈЕ   

Време: мај-јун     



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
иљ
ев
и 

   Упознавање ученика са:  

- временском скалом и историјом живота  

- стаблом живота 

- главним групама живих бића ма Земљи 

И
сх
од
и 

По завршетку разреда ученик ће бити 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.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

63. Увод у филогенетску класификацију О 
64. Геолошка скала времена и кључни догађаји у 

историји живота О 
65. Геолошка скала времена и кључни догађаји у 

историји живота У 
66. Преглед главних група 1 - Прокариоти О 
67. Преглед главних група 2 - Протисти О 
68. Преглед главних група 3 - Биљке О 
 
69. Преглед главних група 4 - Гљиве О 
70. Преглед главних група 5 - Животиње О 
71. Стабло живота и главне групе живих бића У 
72. Филогенија и принципи класификације С 
73. Годишњи тест С 
74. Закључивање оцена 

 Хронолошки низ шест најважнијих догађаја у 
историји живог света и планете Земље: 

 1. Настанак молекула који су могли да кодирају 
своју и структуру других молекула и, истовремено, 
обављају каталитичке функције (молекули слични 
РНК), током пребиотичке еволуције у воденој средини, 
се сматра најважнијим догађајем пребиотичке 
еволуције (пре око 4 x 109 година). 

 2. Настанак прве ћелије (теорија о „РНК свету” 
из 80-их година – РНК молекулиокружени 
протомембраном). Еволуција последњег универзалног 
заједничког претка (Last Universal Common Ancestor – 
LUCA – ћелије са протеинима, ДНК и рибозомима који 
раде по универзалном генском коду) је текла сразмерно 
брзо. 

 3. Настанак прокариота способних за 
фотосинтезу и аеробни метаболизам. Најстарији 
строматолити (фосилни остаци старих колонијалних 
фотосинтетичких прокариота сличних данашњим 
Cyanobacteria) стари су око 3,8 x 109 година. 

 4. Настанак еукариотске од прокариотске 
ћелије. Пре око 1,8 до 2 x 109 година.  

5. Настанак вишећелијских организама (са 
диференцираним и специјализованим групама ћелија). 
Пре око 600 милиона година, почетак Палеозоика. 

 6. Појава полне репродукције код 
вишећелијских организама у домену еукариота, брзо 
после појаве вишећеличности. 

Методе рада   Дијалошка и монолошка       
Облици рада      фронтални , индивидуални,групни  
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

   Дискусија, усмени одговори         

Начин 
праћења 

   Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.        

ОС по 
нивоима 

 1.1.3        2.1.2       2.1.3  
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допуска настава се организује за оне ученике којиимају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе 
биологије. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима се обрађују садржаји који задовољавају основи ниво 
знања.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

    Додатна настава се одржава за ученике који показују посебно интересовање за поменуте и већ обрађене 
садржаје, поседују креативност и истраживачки дух. Одржава се један час у току недеље  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

    На крају школске године организује се припремна настава за оне учинике који нису успели да задовоље 
одређене критеријуме, односно за оне који нису савладали основни ниво знања.  
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Математика 

 

Образо
вни профил: 

Природно математички Разред: I 

Предме
т: 

Математика 
Недељн

ифондчасова
: 

4 
Годиш

њи фонд 
часова: 

1
48 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2

020 

Начинр
еализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (148 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
на традиционалан или иновативан начин.У оквиру наставних тема ученици обнављају стечено 
знање из Основне школе и продубљују га новим сазнањима, које увежбавају кроз решавање 
задатака (обраћа се пажња на предзнање ученика, остварено на часовима математике у Основној 
школи). Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка задатака. У току школске године врши 
се оцењивање на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решења тестова, писмених задатака. 

 

Циљеви и задацинаставногпредмета: 

- стицањематематичкихзнања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и друштву, за примену у 
свакодневном животу и пракси, као и за успешно настављање образовања; 

- развијањементалнихспособностиученика, позитивнихособиналичности и научногпогледана свет 

- стицањезнањанеопходнихзаразумевањеквантитативних и просторниходноса, као и проблемаизразнихподручја; 

- стицањеопштематематичкекултуре, уз схватање места и значаја математике у прогресу цивилизације; 

- оспособљавањеучениказауспешно настављање образовања и изучавање других области у којима се математика и 
примењује; 

- доприносформирању и развијању научног погледа на свет; 

- доприносрадном и политехничком образовању ученика; 

- развијањелогичкогмишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке интуиције; 

- доприносизграђивањупозитивнихособина личности као што су: упорност, систематичност, уредност, тачност, 
одговорност, смисао за самосталан рад, критичност; 

- даљеразвијањерадних, културних, етичких и естетскихнавикаученика; 

- даљеоспособљавањеучениказа коришћење стручне литературе и других извора знања. 

- разумевање и коректнокоришћење математичких симбола и термина; 

- довољнопрецизноисказивањедефиниција и тврђења; 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ЛОГИКА И СКУПОВИ Време: септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- схватање суштине дедуктивног закључивања (природа аксиома, хипотеза и закључака, увиђавање 
потребе за доказом); 

- стицање знања о математичко логичким појмовима и проширивање знања о скуповима и примена 

- оспособљавање за репродуковање доказа теорема обрађенихна часовима и самостално доказивање 
неких једноставнијихтеорема; 

- познавање основних примципа комбинаторике и њихова примена у једноставнијим задацима 
(пребројавање коначних скупова); 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-користиматематичкијезик и систематично и прецизнопредставиидеју и решење;  

-користилогичке и скуповнеоперације;  

-користифункције и релације и испита њиховасвојства; 

-образложипоступакрешавањазадатка и дискутујебројрешења;  

-преброји коначне скупове применомједноставнихправилакомбинаторике; 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Основнелогичке и скуповнеоперације. 

Важнијизаконизакључивања.  

Квантификатори.  

Декартовпроизвод.  

Релације и функције.  

Елементикомбинаторике 
(пребројавањеконачнихскупова: правилозбира и 
правилопроизвода) 

Тема се реализује са 14 часа. Логичко-
скуповнисадржаји (исказ, квантификатор, формула, 
логичке и скуповнеоперације, 
основниматематичкипојмови, закључивање и 
доказивањетврђења, релације и пресликавања) 
основасузавишиниводедукције, а 
нагласактребадабуденаовладавањуматематичко-
логичким језиком.Указатиназначајтаутологија 
(законискључењатрећег, законконтрапозиције, 
модуспоненс, свођењенапротивуречност...) 
.Указатиназначајрелацијаеквиваленцијекао и 
релацијапоретка.Увестиоперацијукомпозицијепреслика
вања.  

Методерада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 

дијалошке методе 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.8.  

2.МА.2.1.9.,2.МА.2
.2.1.  

2.МА.2.4.1.  

2.МА.3.4.1.  

II - ТЕМА/МОДУЛ: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ Време:октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Проширивање знања о целим бројевима  

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-представиприроданброј у канонскомоблику и наосновутогаодреди НЗС и НЗД бројева;  

-превeдeцеoбројизједногпозиционогсистема у други 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Дељивостцелихбројева и дељење с остатком. 
Простибројеви и растављањенапростечиниоце. НЗС и 
НЗД. Позициони запис целог броја 

Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (6 часа). 
Овутемутребареализоватикрозпонављања, 
продубљивања и допуњавањаоногштосуученициучили у 
основнојшколи. Нагласитиосновнасвојстваприродних и 
целихбројева. Обрадитидељивостцелихбројева, 
дељењесаостатком, просте и сложенебројеве и теорему 
о канонскојфакторизацији (бездоказајединствености). 
Бесконачностскупапростихбројевадоказатисвођењемна
противуречност (Еуклид). 
Ученицитребадасавладајупревођењецелогбројаизједног
позиционогсистема у декаднипозиционисистем, и 
обрнуто. 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.1.  

2.МА.1.1.2.  

2.MA.1.1.3.  

2.МА.2.1.1.  
2.MA.3.1.2.  

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛНИ БРОЈЕВИ Време: октобар, новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Проширивање знања о скупу реалних бројева. Упознавање са појмовима апсолутна и 
релативна грешка 

- познавањеосновнихсвојставаоперацијасареалнимбројевима и њиховауспешнапримена; 
- уочавањепотребе и 

значајаприближнихвредностиузоспособљавањезавршењезаокругљивањабројева и 
оцењивањегрешке; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- користи, приказујенабројевнојправој и поредиприродне, целе, рационалне и реалнебројеве; 

- преводирационалнебројевеизједногзаписа у други;  

- наосновуреалногпроблемасастави и израчунавредностбројевногизраза (саилибезкалкулатора), 

- проценивредностједноставнијихизраза и тумачирезултат;  

- рачунасаприближнимвредностимабројева, процењујегрешку и попотребикористикалкулатор 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Прегледразличитихврстабројева (рационалних, 
ирационалнихреалних), операције и њиховасвојства. 
Апсолутнавредност. 
Степенбројасацелобројнимизложиоцем. 
Приближневредностиреалнихбројева, 
заокругљивањебројева,Апсолутна и релативна грешка 
приближног броја. Рачунске операције са приближним 
бројевима. 

Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (12 часа). У краћем прегледу бројева 
од природних до реалних, треба извршити 
систематизацију знања о бројевима стеченог у основној 
школи, посебно истичући принцип перманенције 
својстава рачунских операција. При томе посебну 
пажњу обратити на својства рачунских операција, као 
основу за рационализацију рачунања и трасформације 
израза у одвиру других тема. У зависности од конкретне 
ситуације, ово се може дати и на нешто вишем нивоу. 
Потребну пажњутреба посветити обради приближних 
вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање 
са бројевима најчешће значи рачунање са приближним 
вредностима. 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.1. 
,2.МА.1.1.2.  

2.MA.1.1.3.,2.MA.1
.1.4.  

2.МА.1.1.5. 
,2.МА.1.1.6.  

2.МА.2.1.4.  
2.MA.3.1.2.  

2.МА.3.1.6.  

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ 
Време: новембар, 

децембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- упознавање (са аксиоматског становишта) основних релација између геометријских фигура 
(припадање, распоред, паралелност, подударност); 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− разликујеузајамнеположајетачака, правих и равни 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Тачка, права и раван (Основни и изведени ставови 
и појмови у геометрији). Аксиоме припадања. Аксиома 
паралелности. Аксиоме припадања и паралелности и 
њихове последице. Појам распореда тачака на правој и 
својства. Међусобни положаји тачака, правих и 
равни.Дуж, угао, (многоугао), диедар. Нормалност правих 
и равни, Угао између праве и равни и две равни. 

Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (9 часа). 
Циљоветемеједасеученициупознајусааксиоматскимзасн
ивањемгеометрије (основни и изведенипојмови и 
тврђења), као и дастекнунавикустрогости у доказивању. 
У 
томсмислупосебнотребаобрадитипоследицеаксиомапри
падања, некихаксиомараспореда и 
аксиомепаралелности. Доказивањесвођењемнаапсурд и 
методомконтрапозицијеповезатисатемомЛогика и 
скупови. Аксиоменепрекидностисамопоменути, а 
релацијубитиизмеђуискориститизадефиницијупојмовад
ужи и полуправе. 
Истаћисамопланиметријскепоследицеаксиома 
(последице у стереометријиобрађиваћесе у 
старијимразредима). У 
оквируоветеметребалобидатикратакисторијскипрегледр
азвојагеометрије. 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.1.  

2.МА.1.2.2.  
2.МА.2.2.1.  2.МА.3.2.2.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ Време:  децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- добро познавање пропорционалности величина (директна, обрнута, општи појам) и њихових 
практичних примена; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- применипропорцију и процентнирачун у реалномконтексту;  
- применипросткаматнирачунзадоношењефинансијскиходлука; 

Наставнeјединицe Начинреализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Размера и пропорција, пропорционалноствеличина 
(директна и обрнута), примене (сразмернирачун, 
рачунподеле и мешања). Процентнирачун, 
просткаматнирачун. 

Тема се реализује са 7 часа. Карактеристика 
оветеме je штоу њој долази до изражаја повезивање и 
примена разних математичких знања. Ha бази 
проширивања и продубљивања раније стечених знања, 
основну пажњу овде треба посветити примени функција 
директне и обрнуте пропорционалности и пропорција у 
решавању разних практичних задатака, повезујући то са 
табличним и графичким приказивањем одређених 
стања, процеса и појава. 

 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.4.2.  
2.МА.2.4.2.  

 
      

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ПОДУДАРНОСТ 
Време: јануар, фебруар, 

март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- упознавање основних чињеница о векторима (појам, једнакост, сабирање, одузимање, множење 
скаларом) и неких њихових примена; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- применисвојстватроуглова, четвороуглова и кругова, укључујући и примену у 
реалномконтексту;  
- примениподударност у равни (симетрије, транслација, ротација);  
- користилинеарнеоперацијесавекторима и применињиховаосновнасвојства;  
- докажеједноставнијагеометријскатврђењакористећиподударност и векторе;  
- конструишегеометријскеобјекте у равникористећињиховасвојства 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Подударностфигура(дужи и углова), 
изометријскетрансформације. Троугао. 
Аксиомеподударноститроуглова. Четвороугао. Примена 
подударности на четвороугао. Круг. 
Применаподударностинакруг.Тангенти и 
тетивничетвороугао.Вектори. Операције са векторима. 
Множење вектора скаларом. Операције са 
векторима.Линеарна зависност вектора. 
Разлагањевекторанакомпоненте. Линеарна зависност и 
разлагање вектора на компоненте. Транслација, особине 
транслације. Осна и раванска симетрија. Централна 
симетрија. Ротација. Примена 
изометријскихтрансформацијауконструктивним задацима 

 

Тема се реализује кроз следеће облике наставе: 
теоријска настава (33 часа). Обрада садржаја из ове 
теме( подударност, вектори, 
изометријскетрансформације ) треба да буде наставак 
онога што се учило у основној школи. Ослањајући се на 
претходна знања ученика о вектору ( из математике и 
физике ), треба тај појам доградити до нивоа за 
ефикасну примену. Такође, кроз понављање, треба 
истаћи основна својства сваке од изучаваних изометрија 
и њихово вршење, a нешто продубљеније обрадити 
изометријске трансформације као пресликавањеа у 
равни у саму себе, њихову класификацију и нарочито 
њихиве примене (као метода) у доказним и 
конструктивним задацима у вези са троуглом, 
четвороуглом и кружницом ( посебно, где јето 
целисходније у односу на друге методе ). Коришћење 
изометријских трансформација не искључује дедуицију 
као метод доказивања ( у Еуклидовом смислу). 
Трансформације се користе утолико уколико 
олакшавају изучавање одређених садржаја геометрије. 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.1. , 
2.МА.1.2.2.  

 2.МА.1.2.3. 
,2.МА.1.2.6.  

2.МА.1.2.8.  

2.МА.2.2.1.  

2.МА.2.2.4.  

 

2.МА.3.2.1.  

2.МА.3.2.2.  

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ Време: март, април 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- уочавање сврхе идентичних трансформација радионалних алгебарских израза и оспособљавање да 
се оне поуздано врше; 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- трансформишецеле и рационалнеалгебарскеизразе;  

Наставнeјединицe Начинреализације 

Полиноми (моном, бином, полином, сређивање 
полинома). Операције са полиномима (сабирање). 
Множење полинома, квадратбинома разлика квадрата. 
Кубзбира и разлике; збир и разлика кубова. Растављање 
полинома на чиниоце(дистрибутивни закон). Растављање 
полинома на чиниоце(разлика квадрата, квадрат бинома). 
Растављање полинома на чиниоце (Збир и разлика 
кубова). Растављање полинома. Дељење полинома. 
Дељење полинома. Безуова теорема. Примена Безуове 
теореме. НЗС и НЗД за полиноме. Сабирање рационалних 
алгебарских израза. Множење и дељење рационалних 
алгебарских израза. Операције са рационалним 
алгебарским изразима 

Циљ ове теме je да ученици, користећи упозната 
својства операција са реалним бројевима, коначно 
овладају идејама и поступцима вршења идентичних 
трансформација полинома и алгебарских разломака. 
При томе тежиште треба да буде на разноврсности идеја, 
сврси и суштини тих трансформација, a не на раду са 
компликованим изразима. Одређену пажњу ваља 
посветити важнијим неједнакостима ( доказивање и 
примена: неједнакост између средина и др.) 

 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.1.  

 2.МА.1.1.2.  

2.MA.1.1.4.  

 2.МА.1.1.5 

2.MA.2.1.5. 

 
2.MA.3.1.3.  

 

VIII- ТЕМА/МОДУЛ: ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 
И СИСТЕМИ 

Време:април, мајмај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- продубљивање знања о линеарним једначинама и системима линеарних једначина, линеарним 
неједначинама и простијим системима линеарних неједначина са једном непознатом; 

- даље оспособљавање за решавање разноврсних задатака помоћу линеарних једначина и система 
линеарних једначина; 

- продубљивање и проширивање знања о функцијама, a посебно о линеарној функцији; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-решилинеарнеједначине и дискутујењиховарешења у зависностиодпараметра;  

-решилинеарненеједначине;  

-графичкипредставилинеарнуфункцију и анализирањенграфик;  

-решипроблемкојисесводиналинеарнуједначину, неједначину и 
системлинеарнихједначинасанајвишетринепознате, дискутује и тумачирешења; 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Линеарне једначине са једнм и више непознатих. 
Еквивалентност и решавање линеарних једанчина са 
једном непознатом.Решавање линеарних једначина са 
једном непознатом (решавати линеарне једначине са 
непознатом у имениоцу). Решавање линеарних једначина 
са једном непознатом (Дискусија решења у зависности од 
параметра). Линеарна функција и њен график. Систем 
линеарних једначина са две и три непознате- разне методе 
решавања. Решавање система линеарних једначина. 
Примена линеарних једначина и система на решавање 
проблема. Линеарне неједначине и њихово решавање. 
Линеарне неједначине. 

 

У овојтемитреба, 
узприменузнањаизпретходнетеме, 
извршитипроширивањезнања о линеарнимједначинама 
и функцијамакојасуученицистекли у основнојшколи. 
Требаразматратиједначинесаједнимилидвапараметра, 
као и једначине у којимасенепознатаналази и у 
имениоцу. 
Системилинеарнихједначинакојисерешавајумогуимати
двеилитринепознате, 
причемусистемисадвенепознатемогусадржати и 
параметар. 
Требаистаћиосновнасвојствалинеарнихфункција, као и 
оних у 
којимајенезависнопроменљиваподзнакомапсолутневре
дности. 
Осимлинеарнихнеједначинасаједномнепознатомтребап
осматрати и њиховесистеме (алине и 
онекојисадржепараметар). У 
овојтемитежиштетребадабуде у примениједначина и 
њиховихсистеманарешавањеразнихпроблема. 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.MA.1.1.4. , 
2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6. , 
2.МА.1.1.7.  

2.MA.2.1.5. 
,2.МА.2.1.7.  

 2.МА.2.1.8.  

2.MA.3.1.3.  

2.МА.3.1.6.  

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: СЛИЧНОСТ Време:мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- схватање хомотетије и сличности као геометријских трансформација и поуздано примењивање 
сличности у решавању једноставнијих задатака; 

- разумевање и успешно примењивање Талесове теореме; 

- разумевање и успешно примењивање Питагорине теореме; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- применисличност и хомотетију у равни; 

Наставнeјединицe Начинреализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Размера и пропорционалностдужи. 
Талесоватеорема. Хомотетија и сличност. 
Сличносттроуглова. 
Применасличностинаправоуглитроугао. 
Применасличностинакруг. Применасличностинакруг и 
троугао 

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

 

Методерада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у пару 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.1.  

2.МА.1.2.2.  

2.МА.2.2.1.  

 

2.МА.3.2.1.  

 2.МА.3.2.2.  

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ 
ТРОУГЛА 

Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- разумевање и успешно примењивање Питагорине теореме; 

- познавање дефиниције основних тригонометријских функција на правоуглом троуглу, 

основнихрелација између њих и њихове једноставније примене 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- одредивредноститригонометријскихфункцијаугловаод 30°, 45° и 60°;  
- применитригонометријуправоуглогтроугла у 
реалнимситуацијамаузкоришћењекалкулатора. 

Наставнeјединицe Начинреализације 

Тригонометријскефункцијеоштрогуглаправоуглогт
роугла,  

Основнетригонометријскеидентичности.  

Решавањеправоуглогтроугла. 

Поувођењудефиницијатригонометријскихфункц
ија у 
правоугломтроуглукојеуређујуодносеизмеђуњеговихст
раница и углова, 
доказатинајједноставнијетригонометријскеидентитете 
и разноврснепримерепримене.  
Поредстандарднихвредноститригонометријскихфункци

ја (заугловеод 30° , 45° и 60° ) код 
решавањаправоуглогтроуглакористити и 
другеоштреуглове и 
узпомоћкалкулатораилирачунарарешаватиразноврснеп
римереприменетригонометријскихфункција у 
теоријским и реалнимситуацијама. 

Методерада  писана, илустративна, дијалошке методе,проблемска 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Облицирада Фронтални, индивидуални,у пару 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет, збирка 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.7.  2.МА.2.2.5.  2.МА.3.2.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

Допунска настава се реализује no потреби, један час недељно до краја другог полугодишта 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

1. Елементи математичке логике (5) 

-Логичне операције, исказне формуле. Веза скуповних и логичких операција. Квантори. Основни логички 
закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Релације .Функције, функционалне једначине 

2. Елементарна теорија бројева - одабрани задаци (4) 

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

3. Равне геометријске фигуре (3) 

4. Полиноми (3) 

Идентичне трансформације полинома, метод неодређених коефицијената. Дељивост полинома, Безуова 
теорема. Доказивање неједнакости. 

5. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (2) 

Апсолутна вредност броја и примене (2) 

Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима. 

6. Системи линеарних једначина и неједначина (3) 

Системи линеарних једначина и неједначина с више непознатих, примене. 

7. Логички и комбинаторни задаци (2) 

Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и апарат исказне алгебре). Пребројавање коначних 
скупова. 

8. Одабрани задаци за такмичења из математике (б) 

Задаци који су пo свом садржају изван наведенихтема. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

AKO ce укажепoтребазаприпремномнаставомзаполагање у августу, ондаce реализујенајмање 10% 
одукупногбројачасова, тјнајмање 15 часаприпремненаставе. 

 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Физика 

Образовнипр
офил: 

Природно математички и друштвено језички Разред: 
ПРВ

И 

Предмет: ФИЗИКА 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњифон
дчасова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, анализира њихове резултате и изводи закључке 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ образовно – васпитног рада Циљнаставефизике у гимназијијестестицањефункционалнеписмености 

(природнонаучне, математичке, техничке), систематскостицањезнања о физичкимпојавама и процесима и 
њиховоразумевањенаосновуфизичкихмодела и теорија, оспособљавањеучениказаприменузнања и решавањепроблема и 
задатака у новим и непознатимситуацијама, активностицањезнања о физичкимпојавамакрозистраживачкиприступ, 
стицањераднихнавика, одговорности и способностизасамосталанрад и затимскирад, формирањеосновезадаљеобразовање. 

 

 Задаци образовно – васпитног рада 

− развијајуфункционалнуписменост (природно-научна, математичка, техничка); 

 − систематскистичузнања о физичкимпојавама и процесима; 

 − разумејупојаве, процесе и односе у природинаосновуфизичкихмодела и теорија; 

 − развијајуначинмишљења и расуђивања у физици; 

 − развијајусвест о значајуексперимента у сазнавању, разумевању и проверавањуфизичкихзаконa; 

 − будуоспособљенизаприменуфизичкихметодамерења у свимобластимафизике; 

 − стекнуспособностзауочавање, формулисање, анализирање и решавањепроблема; 

 − развијајукомпетенцијезаизвођењеједноставнихистраживања; 

 − развијајулогичко и апстрактномишљење и критичкистав у мишљењу;  

− схватезначајфизикезатехнику и природненауке;  

− развијајуспособностизаприменузнањаизфизике; 

 − стичузнања о природнимресурсима, њиховојограничености и одрживомкоришћењу; 

 − развијајуправиланодноспремазаштити, обнови и унапређењуживотнесредине; 

 − развијајумотивисаностзаучење и заинтересованостзасадржајефизике; 

 − развијајурадненавике, одговорност и способностзаприменустеченихзнања  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

уводу физику 
Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

схватезначајфизикезатехнику и природненауке;  

− развијајуспособностизаприменузнањаизфизике 

И
сх

о
д

и
 

− 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике с 
другим наукама и техником. Физичке величине – 
основне и изведене јединице (SI).  
Вектори и основне операције са векторима (сабирање 
вектора, множење вектора скаларом, разлагање 
вектора). 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методерада дијалошка 
Облици рада Фронтални, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, збирка задатака 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.3             

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  кретање Време:септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

. Описује и објашњавафизичкепојаве: равномерноправолинијскокретање, 
равномернопроменљивоправолинијскокретање.... 

Описује и објашњавафизичкепојаве: равномернокружнокретање, равномернопроменљивокружнокретање, 
хоризонталанхитац, ... појамсредњебрзине, законе 

Познаје и разумеефектекојисепојављујуприкретањутелакадапостојесилетрења и отпорасредине 

И
сх

о
д

и
 − анализира и графички приказује законе равномерног, равномерно променљивог праволинијског и 

кружног кретања;  
−  анализира различите облике кретања и одређује њихове параметре; 

решава различите задатке (квалитативне, рачунске, 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Механичко кретање, вектор положаја, померај, 
путања и пут. 

Равномерно и неравномерно кретање, праволинијско и 
криволинијско кретање. 
Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина. 
Убрзање, тангенцијална и нормална компонента 
убрзања 
Равномерно и равномерно променљиво праволинијско 
кретање. 
Кретање са убрзањем g – вертикални, коси и 
хиризонтални хитац. 
Равномерно кружно и равномерно променљиво кружно 
кретање материјалне тачке. 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. 
Угаони померај и описани угао, угаона брзина, угаоно 
убрзање. 
Аналогија кинематичких величина којима се описују 
транслаторно и ротационо кретање 

Методе рада дијалошка 
Облици рада Фронтални, групни 
Ресурси Уџбеник приручник,збирка, апаратура за извођење вежби 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.1 2.ФИ.2.1.1 2.ФИ.1.1.5. 

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ДИНАМИКА ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА Време:новембар,децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Умедаодредиусловеравнотежетела; примењујеЊутновезаконединамике и 
решаваједноставнепроблемеприкретањутела. 

. Примењујезаконекинематике, динамике и гравитацијезарешавањесложенијихзадатака; разумепојам и 
деловањеинерцијалнихсила 

Описује и објашњавафизичкепојаве: котрљање, равномернопроменљивокружнокретање, 
динамичкаравнотежатела. 

И
сх

о
д

и
 

− објасни дејство центрипеталне и центрифугалне силе, препознаје их и схвата њихов значај у 

конкретним примерима (кретање возила у кривини, кружење сателита око Земље, цетрифугирање...); 

− користи аналогију између величина и закона транслаторног и ротационог кретања и примењује у 

решавању проблема; 

објашњава принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма раван, котур); 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици 
Маса и импулс. 
Њутнови закони механике. 
Трење. Сила трења мировања, клизања и котрљања. 
Сила трења мировања. 
Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошки,монолошки 
Облици рада Фронтални, групни 
Ресурси Уџбеник, приручик,збирка, апаратура за вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.2.1.2 2.ФИ.3.1.1. 2.ФИ3.1.4 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА КРУТОГ 
ТЕЛА 

Време:јануар,фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Описује и објашњавафизичкепојаве: котрљање, равномернопроменљивокружнокретање, 
динамичкаравнотежатела. 

И
сх

о
д

и
 

- зна да објасни због чега се у динамици ротације користе физичке величине момент силе, момент 
инерције и момент импулса 

-  зна да  решава различите задатке са моментом силе, моментом инерције и моментом импулса 
(квалитативне, рачунске) 

-зна да наведе примере за спрег сила из свакодневног живота 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Тежиште тела 
Момент силе и момент инерције 
Момент импулса. Основни закон динамике ротације. 
Спрег сила. Момент спрега сила. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошки, монолошки 
Облици рада Фронтални,групни 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања ученика 

ОС по нивоима 2.ФИ.3.1.4.             

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: РАВНОТЕЖА ТЕЛА Време:МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Умедаодредиусловеравнотежетела... 

И
сх

о
д

и
 

објашњава принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма раван, котур); 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Статичка и динамичка равнотежа. 
Услови равнотеже. 
Равнотежа тела настрмој равни. Полуга. 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошка,монолошка 
Облици рада фронтални 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.2.1.2.              

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАВИТАЦИЈА Време:АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

КористирелацијеизЊутновихзакона (динамике и гравитације) кодобјашњењапростијихкретањатела у 
ваздуху, течности и начврстојподлози; знаосновнеоперацијесавекторскимфизичкимвеличинама; 
знаразликуизмеђумасе и тежинетела 

И
сх

о
д

и
 − повеже утицај тела, појавама и процесима на Земљи и у Сунчевом систему; 

гравитације са кретањем разликује појмове сила Земљине теже и тежина тела, разуме разлику између масе и 
тежине тела и познаје услове за бестежинско стање; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Њутнов закон гравитације. 
Земљина тежа, убрзање слободног пада, тежина тела 
и безтежинско стање. 
Гравитационо поље. 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада ДИЈАЛОШКА,МОНОЛОШКА 
Облици рада фронтални 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.3.             

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ЗАКОНИ ОДРЖАЊА Време:АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевезуизмеђуенергије и рада и знасмисаозаконаодржањаенергије. 

Користиуређаје и мернеинструментезамерењефизичкихвеличина: растојање, временскиинтервал, маса, сила 

 

2.ФИ.2.1.5. Користиуређаје и мернеинструментезамерењефизичкихвеличина, напримерсредњебрзине, 
убрзања, коефицијентатрењаклизања...; умедапредставирезултатемерењатаблично и графички и 
наосновутогадођедоемпиријскезависности, например, силетрењаодсиленормалногпритиска. 

2.ФИ.3.1.5. Представљарезултатемерењатаблично и графички и 
наосновутогадолазидоемпиријскезависности: убрзањакуглицеоднагибногуглажлеба, 
силетрењаодстепенауглачаностиподлоге... 

. Примењујестеченазнања и вештинеизмеханике у циљубезбедногкретањатранспортнихсредстава и пешака; 
познајеосновнепојмове и релације у кинематици и динамици. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д
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− 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 

окружењу; 

−  повезује законе кретања са силом и енергијом и примењује Њутнове законе механике и законе 

одржања; 

− 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Изолован систем, закон одржања импулса. 
Рад силе, активна компонента силе,  позитиван и 
негативан рад. 
Кинетичка енергија. 
Рад и промена кинетичке енергије. 
Снага. 
Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог 
кретања. 
Конзервативне силе и потенцијална енергија. 
Потенцијална енергија гравитационе интеракције. 
Потенцијална енергија еластичне опруге. 
Закон одржања енергије у механици 
Еластичан и нееластичан судар. 
Закон одржања момента импулса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Monološkadijaloška 
Облици рада Frontalni, grupni 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.1.4. 2.ФИ.1.1.8. 
2.ФИ.1.1.2 

2.ФИ.2.1.5 2.ФИ.3.1.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоћа при савлађивању садржаја 

из наставе физике. Одржава се један час недељно, при чемо се обраћа пажња на основне законе и појаве у физици, 
као и решавање најједноставнијих рачунских задатака. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који желе да сазају више о појавама и законима који се проучавају на 
редовној настави. Одржава се један час недељно, при чему се ученици више упућују на самосталан рад, смишљање и 
реализацију експеримената,обраду резултата експеримената као решавање проблема. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује де припремна настава за оне ученике који нису у довољној мери савладали 
градиво. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Хемија 

Образовни 
профил: 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Разред: 1 

Предмет: ХЕМИЈА (ТЕОРИЈА) 
Недељни 
фонд часова: 

2  
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан ка исходима наставнику даје већу слободу у 
креирању и осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду 
да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема 
наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не 
одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених 
демонстрационих огледа , огледи се могу извести са доступним супстанцама.Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су 
искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они 
омогућавају да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним 
компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви 
су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је 
тематски конципиран. За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег 
планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама.У целокупном наставном 
процесу у области опште хемије важно је стално успостављати везе са претходно ученим 
садржајем хемије из основне школе. Основне методе рада са ученицима у настави хемије  су: 

➢ излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
➢ методе логичког закључивања ученика; 
➢ решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
➢ коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 Циљ наставе хемије у гимназији је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој 
општих когнитивних способности и комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и 
оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама 
и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини 

 Задаци наставе хемије да ученици: 

- развију хемијску научну писменост и способност комуникације у хемији; 

- разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

- разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

- разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним односом 

његових компоненти; 

- примењују основне хемијске концепте за тумачење хемијских структура и процеса: 

- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

- развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

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

-унапреде сарадњу и тимски рад. 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

Хемија као наука 
Време: септембар 

Ц
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Упознавање ученика о значају хемије као науке у савременом друштву, о научном методу, мерењима 
и приказу резултата мерења. 

И
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– описује научни метод у хемији; 
– објашњава значај хемијског експеримента; 
– изражава физичке величине у одговарајућим мерним јединицама међународног система (SI) и разликује 
основне и изведене физичке величине; 
– табеларно и графички приказује резултате мерења; 
– класификује супстанце на основу честичне структуре супстанци; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Значај хемије за савремено друштво и одрживи 
развој. Макроскопски, субмикроскопски и симболички 
нивo описивања/представљања супстанци, њихове 
структуре, својстава и хемијских промена. 

 
Научни метод у хемији. Хемијски експеримент. 

Мерења, математичка обрада и представљање резултата 
мерења. 

 
Значај хемије као науке. 

 

У овој теми наставник треба да подржи ученике у 
схватању значаја хемије за савремени живот појединца 
и друштво. Изучавајући хемију ученици треба да 
сагледају и разумеју њен значај у различитим доменима 
савременог живота, почев од тога да је развијеност 
хемијске производње значајан показатељ нивоа 
развијености друштва и да хемијски производи 
представљају стално окружење савременог човека са 
свим бенефитима и ризицима. Уз то, хемија заједно са 
физиком и биологијом пружа могућност комплексног 
сагледавања природе. За боље разумевање значаја 
хемије потребно је ученике упознати са кратким 
прегледом историје хемије.Ток научног метода 
сазнавања у хемији треба шематски приказати. Посебну 
пажњу треба обратити на хемијски експеримент, као 
примарни извор знања и основни метод сазнавања у 
хемији и на прецизност примене хемијског језика. 
Наставник треба да укаже ученицима на значај 
прецизности мерења масе, запремине и температуре и 
могуће изворе грешака у мерењу. Резултате мерења 
треба исказати у одговарајућим мерним јединицама 
међународног система (SI), очекује се да ученик 
разликује основне и изведене физичке величине, 
претвара веће јединице у мање и обрнуто(користећи 
префиксе микро, нано...) и резултате приказује 
табеларно и графички. Такође је потребно обновити 
правила за обележавање супстанци, безбедно руковање 
супстанцама и лабораторијским прибором. Ученике 
треба подстицати да самостално истражују својства 
промене супстанци, и да их повезују са структуром 
супстанци, при чему наставник планира различите 
ученичке активности, а не даје готова решења проблема. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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р
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ћ
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е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 

Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.1.2.             

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  
Врсте супстанци 

Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање и понављање појмова који су научени у основној школи везаних за класификацију 
супстанци. 

И
сх

о
д

и
 

– класификује супстанце на основу честичне структуре супстанци 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Појам и класификације супстанци. 
 
Класификације супстанци. 

 

Као увод у ову тему, са ученицима треба поновити 
кључне појмове које су изучавали у основној школи. 
Посебну пажњу треба посветити критеријумима за 
класификацију супстанци. Наставник би требало да 
подстиче ученике да самостално разврставају супстанце 
из свакодневног живота по различитим критеријумима 
(агрегатно стање, проводљивост топлоте и електричне 
струје, магнетна својства, токсичност...).  

Основну класификацију супстанци у хемији на 
хемијске елементе, једињења и смеше потребно је 
објаснити природом честица које их изграђују. Такође 
је потребно обновити правила номенклатуре на 
примерима неорганских једињења која су ученици 
изучавали у основној школи.  
Већина исхода ове теме се остварује спирално, јер се 
исходи који се остваре у оквиру ове теме, касније 
проширују. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.2. 
2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.2.1.3. 2.ХЕ.3.1.3. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 

Структура атома 
Време: септембар, октобар 
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Упознавање ученика са идејом о атомској структури, тумачење таласно-механичког модела 

усвајањем појма квантни бројеви, затим о изградњи електронског омотача, електронској конфигурацији и 
периодичним својствима елемената, изотопима. 
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−   проналази и критички одабира потребне хемијске информације из различитих извора; 
− прикаже шематски електронске конфигурације атома и јона 
− Описује стање електрона у атому квантним бројевима 
− тумачи и предвиђа својства хемијског елемента на основу електронске конфигурације атома 
− предвиђа промену енергије јонизације, афинитета према електрону, електронегативности у зависности од 

атомског броја у групи и периоди 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Развој идеје о атомскојструктури супстанци. 
Структура атома. Атомски и масени број. Изотопи. 
Релативна атомска маса. 

Боров атомски модел.Kвантномеханички модел 
атома. 

Структура атома 

Изградња електронског омотача. Електронска 
конфигурација. 

Квантни бројеви и атомске орбитале 

Електронска конфигурација 

Електронска конфигурација – веза са Периодним 
системом елемената 

Енергија јонизације и афинитет према електрону 

Структура атома 

 

 

У оквиру теме, ученици ће постепено упознавати 
развој идеја о атомској структури супстанце, важним 
открићима и сазнањима која су довела до савременог 
тумачења таласно-механичког модела атома. Код 
изучавања ове области, посебну пажњу треба обратити 
на високу апстрактност кључних појмова.За ову 
наставну тему, посебно је важно да се у реализацији 
садржаја повежу субмикроскопски и симболички ниво 
са макроскопским, чиме ће се омогућити да ученици 
разумеју да су свој-ства хемијског елемента 
условљена структуром његовог атома. Кључни појам 
ове теме је електронска конфигурација атома. Због 
тога је неопходно да ученици усвоје појам и значење 
квантних бројева и принципе изградње електронског 
омотача. За објашњење електронске конфигурације, 
неопходно је користити дијаграме енергије електрона 
у атомским орбиталама.За остваривање исхода који се 
односе на проучавање периодичних својстава 
елемената, уводе се појмови: атомски полупречник, 
јонизациона енергија и афинитет према електрону. 
При обради, користити табеле, шеме и дијаграме: 
дијаграм енергије валентних електрона у 2s и 2p 
орбиталама елемената друге периоде, дијаграм 
зависности атомског полупречника од атомског броја, 
дијаграм зависности јонизационе енергије од атомског 
броја елемента и дијаграм зависности афинитета 
према електрону од атомског броја.Учећи о 
изотопима, ученици треба да уоче разлику између 
појмова масени број атома и релативна атомска маса и 
да рачунају релативну атомску масу на основу 
изотопне заступљености.Кроз пројектне радове, 
ученици могу да обраде различите употребе изотопа и 
сагледају користи и ризике.Кроз демонстрационе 
огледе, ученик се упознаје са хемијским својствима 
метала и неметала и упоређује њихову реактивност по 
групама и периодама. За илустрацију реактивности 
елемената у првој групи, користити оглед натријума и 
калијума са водом,за 17. групу, оглед истискивања 
јода из јодида помоћу хлорне воде. Промену 
реактивности елемената у периоди демонстрирати у 
реакцији натријума, магнезијума и алуминијума са 
водом. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

Инструменти 
Домаћи задатак 
Усмени одговори 
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Праћ
ење 

Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.1. 
2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.1. 
2.ХЕ.2.1.2. 

 2.ХЕ.3.1.1. 
 

 

 

  

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  
Хемијске везе 

Време: октобар, новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са темом хемијска веза, врсте, начин грађења и приказ, писање Луисових 
структура, дискусије о геометрији молекула, поларности, међумолекулским интеракцијама, кристалним 
решеткама и основних особина чистих супстанци у свим агрегатним стањима. 

И
сх

о
д

и
 

-приказује електронски Луисове симболе и формуле атома, јона и молекула; 

-предвиђа геометрију молекула на основу Луисове формуле; 

– објашњава поларност молекула; 

– користи међумолекулске интеракције за објашњење агрегатних стања супстанци; 

– примењује једначину стања идеалног гаса; 

– тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

– објашњава утицај водоничне везе на својства супстанци; 

– објашњава разлике између аморфних и кристалних супстанци; 

– предвиђа својства супстанци на основу типа кристалне решетке. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Јонска веза 

Ковалентна веза. Луисове формуле и структуре и 
геометрија молекула. 

Поларност молекула 

Ковалентна веза. Луисове формуле и структуре и 
геометрија молекула. 

 
Међумолекулске интереакције и водонична веза. 
 
Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална 

веза. 
 
Основна својства чистих супсатнци у свим 

агрегатним стањима и њихова међусобна повезаност. 

 

При реализацији ове теме, ученике треба даље 
подстицати на повезивање својстава супстанци са 
њиховом структуром. Посебно треба истаћи веома малу 
заступљеност слободних атома у природи (племенити 
гасови). Да би се објаснило удруживање ато-ма у 
стабилне молекуле, односно формирање хемијске везе, 
треба користити пример водоника (дијаграм зависности 
потенцијалне енергије система који се састоји од два 
атома водоника у зависности од растојања између њих). 
Препоручује се да се за тумачење стабилности 
молекулског стања у односу на атомско стање изведе 
демонстрациони оглед, реакција насцентног и 
молекулског водоника са калијум-
перманганатом.Увођењем нових садржаја као што су: 
електронегативност, геометрија молекула, теорија 
валентне везе, ученицима се омогућује на свим нивоима, 
боље разумевање својстава супстанци са јонском и 
ковалентном везом.Да би ученици разумели савремене 
теорије ковалентне везе, потребно је визуализовати их 
кроз различите графичке приказе. Код Теорије валенте 
везе треба обратити пажњу на правац преклапања 
атомских орбитала и указати на разлику између σ-везе 
(чеоно преклапање атомских орбитала) и π-везе (бочно 
преклапање атомских орбитала). Код тумачења 
двоструке и троструке везе, потребно је истаћи да је 
само једна од тих веза σ-веза, док су остале π-везе. При 
томе, треба бирати репрезентативне примере као што су: 
молекул водоника, молекул халогена, молекул 
халогенводони-ка, молекул кисеоника, молекул азота. 
За потпуније разумевање ТВВ, погодно наставно 
средство су модели молекулских орбитала,успешно се 
могу користити и компјутерски прикази и анимације, 
који су слободно доступни на интренету. Током обраде 
геометрије молекула, представљати молекуле Луисовим 
електронским форму-лама и геометрију молекула 
изводити на основу броја електронских домена 
(заједнички и слободни електронски парови).Појмови 
везани за међумолекулске интеракције важни су за 
објашњење својстава супстанци са ковалентном везом. 
Примери-ма илустровати међумолекулске – Ван дер 
Валсове интеракције: дипол–дипол, дипол–индуковани 
дипол, тренутни дипол–индуко-вани дипол и водоничне 
везе. Експериментални огледи у којима се користе 
супстанце различитих поларности, код ученика стварају 
јаснију представу о повезаности структуре са својствима 
супстанци.При опису типова кристалних решетки, 
користити што већи број модела кристалних решетки, 
различите илустрације и шеме, да би се код ученика 
створила представа о врстама и структури кристалних 
супстанци, као и јаснија слика о једињењима у 
природи.Металну везу и металну кристалну решетку 
треба описати поједностављеним моделом, а не улазити 
у савремено квантно-механичко тумачење овог 
појма.При реализацији појмова везаних за агрегатна 
стања супстанци, користити различите шеме које 
илуструју зависности промена агрегатног стања, фазне 
прелазе и фазне дијаграме.Проблемским задацима треба 
подстицати ученике да процењују разлике између 
супстанци и да закључују која су својства последица 
типа и јачине веза, а која разлике у међумолекулским 
интеракцијама. Треба настојати да се Авогадров закон, 
моларна запремина гаса и једначина стања идеалног 
гаса, обраде кроз примере реша-вања 
задатака.Демонстрационим огледима приказати начин 
испитивања поларности молекула воде и сублимацију 
јода. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

Праћ
ење 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.1. 
2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.1. 
2.ХЕ.2.1.2. 

2.ХЕ.3.1.2. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:  
Дисперзни системи 

Време:новембар,децембар, 
јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом дисперзни систем, врсте, израчунавања везаних за квантитативни састав 
раствора, колигативних особина као  и припремање раствора задате концентрације који има и практичну 
примену у свакодневном животу. 

И
сх

о
д

и
 

– објашњава својства дисперзних система и њихову примену у свакодневном животу; 

– рачуна количинску концентрацију, масену концентрацију и молалност раствора; 

– рачуна снижење температуре мржњења и повишење температуре кључања у воденим растворима 
електролита и неелектролита; 

– припреми растворе за потребе у лабораторији и свакодневном животу; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Дисперзни системи, појам и врсте. 

Растворљивост. 

Диспeрзни системи. Растворљивост. 

Квантитативни састав раствора. Процентна 
концентрација раствора. 

 
Количинска и масена концентрација раствора. 

Разблаживање, мешање раствора. 

Квантитативни састав раствора. 

Колоидни раствори. 
 
Колигативна својства раствора. 

Припремање водених раствора супстанци 
одређених количинских концентрација-лабораторијска 
вежба 

Припремање раствора хлороводоничне и сумпорне 
киселине разблаживањем- лабораторијска вежба 

Дисперзни ситеми  
 
Упоређивање својстава правих и колоидних 

раствора- лабораторијска вежба 

Упоређивање својстава правих и колоидних 
раствора- лабораторијска вежба 

Квантитативни састав раствора 

 

 
 
 

Упоређивањем и класификацијом указати на 

значај и примену дисперзних система у лабораторији и 

свакодневном животу. Ученицима треба омогућити да 

експериментално разликују праве растворе од 

колоидних раствора. На основу задатих података, 

ученици рачунају: масени удео, количинску 

концентрацију, масену концентрацију и молалност 

раствора. Посебно обратити пажњу на појам 

растворљивости и факторе који утичу на 

растворљивост као и практичну примену знања у 

свакодневном животу. Темом су предвиђена два 

демонстрациона огледа: испитивање растворљивости 

супстанци у зависности од поларности и испитивање 

топлотних промена растварањем амонијум-хлорида и 

натријум-хидроксида у води.Наставник треба да укаже 

на важност правилног одабира одговарајућих 

растварача и услова за растварање супстанци. 

Колигативна својства раствора повезати са применом у 

свакодневном животу. За лабораторијске вежбе 

планирана су 3 часа. Ученици: припремају раствор 

задате количинске концентрације, припремају и 

испитују колоидни раствор желатина и пореде својства 

правих и колоидних раствора 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења Систематско посматрање 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.3. 
2.ХЕ.1.1.4. 

2.ХЕ.2.1.3. 
 

2.ХЕ.3.1.3. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:  
Хемијске реакције 

Време: јануар, фебрар, март 
Ц

и
љ

е
в

и
 Упознавање ученика са параметрима који служе да се опише једна хемијска реакција, одређивање 

емпиријске и молекулске формуле једињења, израчунавање на основу формула, стехиометријска 
израчунавања, енергетске промене, брзина и равнотежа хемијске реакције као и чиниоци који утичу на 
њих. 

И
сх

о
д

и
 

 

– анализира односе количине супстанце, броја честица и масе супстанце; 

– образлаже значај квантитативних односа у хемијским системима; 

– изводи стехиометријска израчунавања на основу задатих података; 

– процењује топлотне промене у физичким и хемијским процесима на основу експерименталних података; 

– разматра факторе који утичу на брзину хемијске реакције и проце-њује њихов утицај на хемијске процесе 
у индустрији и свакодневном животу; 

– објашњава значај хемијске равнотеже у хемијским и технолошким системима; 

– експериментално испитује понашање хемијских равнотежних система; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Количина супстанце, моларна маса и моларна 
запремина. 

Одређивање емпиријске и молекулске формуле 
једињења 

Израчунавања на основу хемијских формула 

Стехиометријска израчунавања на основу 
хемијских једначина. 

Енергетске промене при хемијским реакцијама 

Реакциона топлота. Хесов закон. 

Брзина хемијске реакције 

Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције- 
лабораторијска вежба 

Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције- 
лабораторијска вежба 

Основи хемијске кинетике 

Хемијска равнотежа. Константа равнотеже. 

Хемијска равнотежа. 

Чиниоци (фактори) који утичу на хемијску 
равнотежу- лабораторијска вежба 

Чиниоци (фактори) који утичу на хемијску 
равнотежу- лабораторијска вежба 

Основни аспекти хемијских реакција 

 

 

 

 

 

 

 
 

Као увод у ову тему, са ученицима треба поновити 
појам и типове хемијских реакција које су ученици 
обрађивали у основној школи из неорганске и органске 
хемије.Концепт мола треба даље повезати са појмом 
моларне запремине гаса, а решавањем задатака повезати 
појмове количине супстанце, бројности честица, масе 
супстанце, моларне масе супстанце и моларне запремине 
гаса. Рачунања из хемијских формула треба да обухвате 
рачунање елементарног процентног састава једињења и 
одређивање емпиријске и молекулске формуле 
једињења на основу масеног процентног састава и 
моларне масе.Анализирајући квантитативне односе 
супстанци у хемијском систему и примењујући хемијску 
једначину, ученик ће рачунати принос хемијске 
реакције, садржај примеса у ректантима и лимитирајући 
реактант.Појмове егзотермне и ендотермне реакције 
треба формирати на демонстрационим огледима. 
Наставник уводи појам енталпијe, затим прецизира 
појам стандардне енталпије хемијске реакције. При 
обради ових, за ученике апстрактних, појмова треба 
користити дијаграме промене енталпије у ендотермним 
и егзотермним хемијским реакцијама. Хесов закон 
обрадити као један од закона одржања.Повезати брзину 
хемијске реакције са брзином у кинематици, на тај 
начин правимо корелацију са физиком, а ученицима 
омогућавамо да разумеју да брзина хемијске реакције 
представља промену концентрације реактаната или 
производа у јединици времена, a на одабраним 
примерима графички приказати промене концентрација 
учесника реакције у времену. За објашњење брзине 
хемијске реакције и фактора који на њу утичу, 
користити теорију активних судара. При томе, обавезно 
користити дијаграме тока хе-мијске реакције. Хемијски 
равнотежни систем ученик треба да разуме као стабилну 
динамичку равнотежу и да га повеже са појмом 
инерције. Посебну пажњу треба посветити анализи 
хемијских равнотежа у технолошким процесима и 
биолошким системима.  

Демонстрационимогледима приказати: кретање 
честица као услов за хемијску реакцију у реакцији 
хлороводоника и амонијака, аегзотермне и ендотермне 
реакције демонстрирати на примерима: термичког 
разлагања сахарозе, реакције баријум-хидроксида и 
амонијум-хлорида, реакције калцијум-оксида и воде.  

За лабораторијске вежбе планирана су 4 часа, а 
предложене вежбе су:    
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Лесковац 

 

 

 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:  
Киселине, базе и соли 

Време: април, мај 
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Упознавање ученика са појмом електролити и електролитичка  дисоцијација чиме се јасно 
дефинишу киселине, базе и соли, јачина електролита, протолитичка реакција,израчунавање pH вредности 
раствора. 

Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције: 

– природа реактаната: реакције цинка са етанском 
и са хлороводоничном киселином; реакције 
магнезијума и цинка са хлороводоничном 
киселином; 

– концентрација реактаната: реакција цинка са 
разблаженом и концентрованом 
хлороводоничном киселином;  

– температура: реакција цинка са разблаженом 
хлороводо-ничном киселином на 25 °С и на 60 
°С; 

– додирна површина реактаната: реакција чврстог 
кали-јум-јодида и чврстог олово(II)-нитрата и 
реакција раствора калијум-јодида и раствора 
олово(II)-нитрата; 

– катализатори: разлагање водоник-пероксида уз 
катализатор манган(IV)-оксид. 

 Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу:  

– промена концентрације учесника реакције: 
утицај додавања чврстог амонијум-хлорида или 
чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији 
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом; 

– промена температуре: реакција бакар(II)-сулфата 
и натри-јум-хлорида на 60°С и 15 °С. 

Користећи фазе научног метода, ученик анализира 
утицај чиниоца на брзину хемијске реакције и хемијску 
равнотежу и проверава своју хипотезу. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
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.3.1.8. 
2.ХЕ.3.1.9. 
2.ХЕ.3.1.10 
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– разликује киселине и базе на основу једначина електролитичких дисоцијација и протолитичких реакција; 

– пише и тумачи једначине јонских реакција; 

– рачуна концентрације јона у растворима електролита на основу степена дисоцијације; 

– рачуна pH вредност раствора јаких киселина и база на основу количинске концентрације раствора; 

– препознаје примере киселина, база и соли у свакодневном животу; 

– испитује киселост водених раствора помоћу различитих киселинско-базних индикатора; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Раствори електролита Електролитичка 
дисоцијација 

Добијање соли- лабораторијска вежба 

Јаки и слаби електролити 

Јонске реакције 

Јонске реакције- лабораторијска вежба 

Титрација раствора јаке киселине јаком базом- 
лабораторијска вежба 

Протолитичка теорија киселина и база 

Протолитичка равнотежа у води 

pH вредност водених раствора 

Kиселине, базе и соли 

 

 

 

 

Повезати Аренијусову теорију елекролитичке 
дисоцијације са степеном електролитичке дисоцијације 
и количинском концентрацијом раствора, тако да 
ученици рачунају концентрације јона у раствору и 
пореде колигативна својства раствора електролита и 
неелектролита. Да би ученици разумели Протолитичку 
теорију киселина и база, потребно је на примерима 
једначина протолитичких реакција инсистирати на 
препознавању коњугованих парова и указати на појам 
амфолита. Наставник уводи појам јонски производ воде, 
а затим повезује концентрацију јона водоника са pH 
вредностима раствора кроз примере решавања задатака. 

Демонстрациони огледи: испитивање pH вредности 
водених раствора електролита универзалном 
индикаторском хартијом. 

За лабораторијске вежбе планирана су 3 часа, а 
предложене вежбе су: јонске реакције (реакције 
раствора баријум-хлорида и разблажене сумпорне 
киселине, чврстог натријум-карбоната и 
хлороводоничне киселине), добијање соли и титрација 
раствора јаке киселине јаком базом. При реализацији 
лабораторијских вежби потребно је инсистирати на 
писању једначина реакција потпуне и непотпуне 
неутрализације, односно писању једначина јонских 
реакција у молекулском и јонском облику, са 
обележавањем агрегатних стања супстанци. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
 

2.ХЕ.1.15. 
 
2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:  
Оксидоредукционе реакције 

Време: мај, јун 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 
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Упознавање ученика са оксидоредукционим процесима, писање  и изједначавање 

оксидоредукционих реакција, одређивање јачине оксидационих и редукционих средстава. 
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– 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 реакције са киселинама (које немају оксидациона својства); 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни појмови оксидо-редукционих реакција. 
Једначине оксидоредукционих реакција. 

Оксидациона и редукциона средства: примери 
и значај. 
Изједначавање окисдоредукционих реакција. 
Појам електродног потенцијала.Напонски низ 

метала. 
Електродни потенцијал.Јачина оксидоредукционих 

средстава. 
Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-

перманганатом у киселој и у базној средини-
демнстрациони оглед; 

– реакција гвожђа са раствором бакар(II)-сулфатаи 
гвожђа са раствором цинк-сулфата- демнстрациони оглед 

 
 
 

Оксидоредукционе реакције представити као 
реакције у којима долази до промене оксидационих 
бројева атома и размене елек-трона између супстанци 
које реагују. Уводи се појам оксидационог броја и 
пожељно је да ученици на примерима одређују 
оксидационе бројеве, да уоче промене оксидационих 
бројева, одреде коефицијенте у једначинама 
оксидоредукционих реакција и разликују оксидациона и 
редукциона средства. Демонстрационим огледима: 
реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом 
у киселој и у базној средини и реакција гвожђа са 
раствором бакар(II)-сулфата и гвожђа са раствором 
цинк-сулфата, приказати и објаснити оксидоредукционе 
процесе и напонски низ метала. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.1.9.  2.ХЕ.3.1.11. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују 

за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 

ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и практично га примењују. 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

-такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва (школско, градско, 

републичко); 

-смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства 

просвете (регионално и републичко). 
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Лесковац 

 

 

Рачунарство и информатика 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: први 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи као двочас са групом од 15 ученика.При реализацији програма даје се предност 
пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу и развоју 
критичког мишљења.Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и 
рачунарске опреме, процени и комбинује различите наставне методе и облике рада као што су 
самостални рад ученика (један ученик – један рачунар), рад у паровима, рад у мањим групама као 
и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује и демонстрира и уводи ученике у нове 
области 

 
Циљеви и задаци наставног предмет 

Упознавање са значајем информатике за савремено друштво; 
-Оспособљавање ученика за ефективно и рационално коришћење технологије на рационалан, етичан и безбедан 

начин 
Превазилажење могућих психолошких баријера ученика и развијање уверења о неопходности коришћења рачунара 

усвакодневном раду; 

Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и подешавање параметара 
оперативног система на нивоу корисничког интерфејса; 

Оспособљавање за коришћење система  датотека конкретног оперативног система; 

Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности програма  за обраду текста и израду слајд 
презентација; 

-Оспособљавање ученика за писање програма вођених догађајима и разумевање принципа креирања добро 
структуираних програма 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Информационо-комуникационе технологије у   
савременом друштву 

Време: Септембар 
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Стицање основних знања о значају и безбедној примени ИКТ у савременом информационом друштву  

И
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Ученик ће бити у стању да:  

• Објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

• Разуме изазове коришћења савремених технологија на одговоран и безбедан начин 

• Кратко опише најважније догађаје у развоју ИКТ-а 

• Разликује и користи сервисе Интернета 

• Приступа Интернету, самостално претражује, проналази информације и 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 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• ИКТ у свакодневном окружењу 
• Развој ИКТ 
• Друштвени аспекти ИКТ 
• Глобална мрежа Интернет 
• Сервиси интернета 
• Лепо понашање, право и етика на интернету. 

Безбедност и приватност на Интернету 

при реализацији тематске целине: 
• потребно је нагласити значај ИКТ, али и да 

коришћење доноси различите ризике и 
одговорности 

• потребно је ученике укратко упознати са 
историјатом развоја ИКТ не инсистирајући на 
детаљима (тачним годинама, прецизним 
карактеристикама уређаја) 

• ученицима нагласити да су модерни уређаји 
данас нераскидиви део Интернета и обрнуто 

• објаснити ученицима појам рачунарске мреже 
и дати примере мрежа 

• потребно је дискутовати са ученицима о 
сервисима на Интернету и веб- апликацијама 

• у овој фази остварити комуникацију са 
ученицима путем мејла. Посебну пажњу 
скренути на прилоге мејлова 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални рад ученика,продукти рада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Рачунарство Време: Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о структури и принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утицају 
компоненти на перформансе рачунара као и упознавање системских и корисничких програма  и начинима 
њиховог коришћења 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• објасни начин дигиталног записа подата и бинарног записаприродних бројева 

• користи јединице за мерење количине података 

• кратко опише разлику између хардвера и софтвера 

• наводи основне карактеристике компонената дигиталног уређаја и њихову улогу 

• разликује системски од апликативног софтвера 

• познаје основне типове апликативног софтвера 

• разликује појмове и типове лиценци софтвера и садржаја који се деле 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Дигитални рачунари и дигитални запис 
података(текста, растерске и векторске слике, 
звука) 

• Начини приказивања/представљања података и 
дигиталног записа 

• Хардверске и софтверске компоненте 
рачунарског система 

при реализацији тематске целине: 
• Објаснити ученицима како се у дигиталним 

уређајима информације представљају помоћу 
бројева 

• Упознати ученике са јединицама за мерење 
количине информација(бит, бајт, 
килобајт,мегабајт...) 

• Упознати ученике са структуром рачунара и 
улогом појединих компоненти и које су њене 
значајне особине 

• Инсистирати на хијерархијској организацији 
меморија и објаснити разлику у брзини, 
капацитету и цени различитих облика 
меморија 

• Објаснити ученицима разлику између 
апликативног и системског софтвера и 
примену апликативних програма у 
свакодневном животу. Посебну пажњу 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

посветити ауторским правима, интелектуалној 
својини и врстама лиценци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални рад ученика,продукти рада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Организација података и прилагођавање 
радног окружења 

Време: Октобар/Новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о  основним концептима графичког корисничког окружења и оспособљавање ученика за 
коришћење истог . Познавање начина организације података и  метода заштите 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• Препозна основне елементе ГКИ 

• Изврши подешавања радног окружења 

• Инсталирају и деинсталирају корисничке програме 

• Хијерархијски организују системе датотека 

• Знају да инсталирају антивирусне програме и заштите податке на својим уређајима 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Елементи ГКИ и интеракција са њима 
• Подешавање оперативног система 
• Инсталирање и деинсталирање програма 
• Рад са документима и системом датотека 
• Средства и методе заштите рачунара и 

информација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при реализацији тематске целине: 
• Објаснити ученицима основне елементе ГКИ 
• Кроз вежбу извршити основна подешавања у 

оперативном систему (датум, време, радне 
површине,регионална подешавања језика и 
тастатуре..) 

• Кроз рад на документима и фасциклама 
указати на начине дељења докумената и 
фасцикли на облаку 

• Указати на значај заштите података и 
информација и упознати ученике са 
подешавањима антивирусних програма 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори,самостални рад ученика,продукти рада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активност ученика, питања ученика 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Креирање и уређивање дигиталних докумената Време: Новембар-јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика да вешто и ефикасно користе програм за креирање и уређивање дигиталних 
докумената. Оспособљавање ученика да креирају слајд презентације уз придржавање правила за израду добре 
презентације 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• Ефикасно и тачно уноси и уређује неформатирани текст 

• Примењује основне елементе форматирањаи структуирања текста 

• Постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе у креирани документ 

• Користи и креира именоване стилове 

• Користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају 

• Припреми документ за штампу и одштампа га 

• Креира и приказује слајд-презентације 

• Примењује правила за израду добре презентације 

• Користи функционалности намењене сарадничком раду 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Унос текста и његово једноставно уређивање 
• Форматирање и обликовање текста 
• Посебни елементи у тексту(листе, табеле, слике, 

математичке формуле,симболи...) 
• Обележавање текста 
• Коришћење и израда стилова. Генерисање 

садржаја 
• Презентације и њихова примена 
• Креирање слајдова (уметање и форматирање 

текста, графикона, слика, звучних и видео 
записа...) 

• Штампање докумената 

при реализацији тематске целине: 
• Инсистирати да ученици науче да вешто и 

ефикасно уносе текст строго придржавајући се 
дигиталног правописа 

• Показати ученицима технике кретања кроз 
текст као и технике уређивања унетог текста 

• Нагласити ученицима да је овај основни ниво 
рада са текстом заједнички за широку палету 
програма 

• Кроз примере и задатке за вежбу објаснити 
додавање нетекстуалних елемената тексту 

• Објаснити ученицима принцип израде добре 
презентације 

• Ученицима нагласити важност израде 
сарадничког документа при изради текста или 
слајд-презентације  

Методе рада    монолошка, дијалошка, демонстративна     
Облици рада фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални рад ученика,продукти рада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Програмирање Време: Фебруар - јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика да креирају једноставне алгоритме и одговарајуће програме решавајући проблеме 
из разних области као и из свакодневног живота   



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• Описује алгоритмом ситуације из реалног живота креира једноставан рачунарски програму 
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 једноставну интерактивну 2д графику 

• Креира програм у текстуалном програмском језику 

• Разуме и отклања синтаксне грешке у програмском коду 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Појам алгоритма, структура алгоритма и начини 
описивања алгоритма. Увод у алгоритме и 
програмирање (аритметичка израчунавања, 
гранање,понављање, дефинисање функција, 
коришћење колекција) 

• 2д цртање уз помоћ графичких примитива(увод у 
функционалност одабране графичке библиотеке, 
цртање основних облика – дуж, квадрат, круг, 
учитавање и приказ слике из библиотеке, цртање 
правилних облика са понављајућим елементима 

• Анимација и интерактивна 2д графика( 
реаговање на догађаје) програмирање анимација, 
концепт догађаја 

Пре почетка  наставе програмирања ученицима 
објаснити важност алгоритамског приступа решавању 
проблема.Истаћи позитиван утицај наставе 
програмирања на развој прецизног, формалног 
изражавања и на развој логичког мишљења 

• Ученике упознати са појмом алгоритам 
навођењем примера из свакодневног живота. 
Приказати и примере алгоритама са којима су 
се ученици сусретали у настави математике 

• Анализирати са ученицима више различитих 
решења истог проблема 

• Тема програмирања се може реализовати 
коришћењем текстуалног програмског језика а 
може се започети визуелним програмским 
језиком 

• Кроз примере тражити да ученици пишу своје 
једноставне програме. Инсистирати на 
пажљивом тестирању свих решења 

• Указати на могућност разлагања сложених 
проблема на потпроблеме 

• у оквиру пројектних задатака и додатне 
наставе могуће је обрадити и неколико 
примера програмирања веома једноставних 
игара 

 

Методе рада    монолошка, дијалошка, демонстративна     
Облици рада фронтални, рад у паровима, групни, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, интернет, Петља 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални рад ученика,продукти рада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настaва се организује за ученике који, из објективних разлога,у редовној настави не 
постижу задовољавајуће резултате или  желе да имају боље оцене од тренутних у неком од програмско- 
тематских подручја. Допунска настава се организује са једним часом недељно у договореном термину који 
највише одговара ученицима. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који имају више афинитета према информатици. Додатна настава 
омогућава да се од броја ангажованих ученика изабере неколико ученика који су најбољи и који могу да иду на 
такмичење. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује  на крају школске године за оне ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит. Припремна настава се реализује након завршетка 
редовне наставе на крају школске године. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер Разред: први 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

 
Настава из предмета Музичка култура се изводи у музичком кабинету, са читавим одељењем. 
Кабинет је опремљен компјутером, интернетом и грамофоном, чиме се постиже висок квалитет 
наставе. 

 
Циљеви и задацинаставногпредмета: 

Циљнаставе музичке 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 стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме 
у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод у музику Време: септембар, 3 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о постанку и значају музике, за друштво и у свакодневном животу. 

И
сх

о
д

и
 − препозна друштвено-историјски и културолошки амбијент у коме се развијају различити видови 

музичког изражавања 
– демонстрира познавање музичке терминологије и изражајних средстава музичке уметности у склопу 

предложених тема 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Човек и музика. Основни музички појмови 

-Музика у друштву 

-Музички фолклор 

 

-Уз корелацију са предметима историја и 
географија, упознати ученике са музиком прве људске 
заједнице. 

- Гледање и слушање музичких примера на 
интернету. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања,  питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ ДРУШТВЕНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ И КУЛТУРАМА СТАРОГ ВЕКА 
 

Време:септембар- октобар 
4 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са богатством музике ( ритмова и мелодија), фолклора и инструмената првих цивилизација.  

И
сх

о
д

и
 

− препозна утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички елементи, наступ...) 

− препозна  музику различитих народа Старог века 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Корени музике и њене првобитне улоге. 
2. Најстарији музички инструменти. 
3. Музика у животу старих источних народа 
4.  Грчка и Рим (улога, облици, инструменти, теорија) 

 

Пратећи еволуцију човека, упознаћемо и његов 
смисао за музицирање, социјално- друштвени значај 
музике и свирања инструмената. Користићемо бројне 
музичке примере на интернету, како би боље доживели 
овај временски период. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Музика средњег века 
Време:октобар- новембар 
7 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати и схватити вредности средњовековне музике тадашње Европе 

И
сх

о
д

и
 

– уочи сличности и разлике између ранохришћанске, православне и римокатоличке духовне музике  

– разликује духовну од световне музике 

– сагледа улогу музике у средњовековној Србији у односу на музику византијске и грегоријанске  
традиције средњег века 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

1. Ранохришћанска музика. Византијско певање. 
Грегоријански корал 

2. Рани облици вишегласја: органум, дискант, мотет 

3. Слушање духовне музике средњег века 

4. Световна музика средњег века: трубадури, 
трувери, минезенгери 

5. Духовна и световна музика у средњевековној 
Србији 

6. Музика средњег века као инспирација за 
уметничку и популарну музику 

7. Слушање световне музике средњег века 

 

- Објаснити историјски битне догађаје и дешавања 
током периода средњег века. 
- Сагледати, уз помоћ познавања географије, територију 
на којој базирамо причу о развоју музике. 
- Упознавање са различитим жанровима музике средњег 
века. 
- Приказ инструмената овог периода, путем слика и 
интернета, и слушање музичких примера. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Музика ренесансе 
 

Време:децембар-фебруар, 
8 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Приближити ученицима музику ренесансе и објаснити им процват уметности у овом временском периоду 

И
сх

о
д

и
 – разликује ренесансну полифонију од средњовековног вишегласја 

– уочи разлике између духовних и световних вокалних композиција 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

1. Три века великих достигнућа у уметности 
(14,15,16. век).  

2. Развој духовног и световног вишегласја - Арс 
Нова, Франко-фламанска школа, ренесанса у 
Италији. 

3. Мотет, миса, мадригал, шансон.  
4. Слушање вокалне музике ренесансе 
5. Највећи представници ренесансне вокалне 

музике: Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л. 
Маренцио, Ђ. да Веноза.  

6. Инструментална музика ренесансе: ричеркар и 
канцона. 

7. Слушање инструменталне музике ренесансе 
8. Музика ренесансе, утврђивање градива 

 

- Систематски обрадити музику периода 
предренесансе и ренесансе, тј. од 12 до краја 
16.века. 

- Приказати разлику између средњовековне и 
ренесансне музике и инструмената, као и 
разноврсност вишегласних музичких облика, 
кроз бројне музичке примере на интернету. 

Методерада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облицирада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начинпраћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС понивоима                   

 
 

V- ТЕМА/МОДУЛ: Музика барока и рококоа 
 

Време:фебруар-јун, 
15 часова 
 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Приказати ученицима значај и широку примену барокне музике и инструмената у модерном добу. 

И
сх

о
д

и
 

– повеже музичке облике са извођачким саставом 

– разликује  вокално-инструменталне и инструменталне  облике до краја барока 
– 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 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

1. Нова уметничка и музичка стремљења у епохи барока 
2. Појава опере и њен развој у Италији, Француској, 

Немачкој, Енглеској 
3. Најистакнутији представници:  

К. Монтеверди, А. Скарлати, Ж. Б Лили, Х. 
Персл 

4. Развој инструменталних облика: барокна соната, 
барокни концерт 

5. Свита и фуга 
6. Развој вокално-инструменталних облика у бароку: 

кантата, ораторијум 
7. Пасија и миса 
8. Представници инструменталне музике у бароку и 

рококоу:  
А. Корели, А. Вивалди, Д. Скарлати. 

9. Ј. С. Бах 

10. Слушање музике Ј. С. Баха 

11. Г. Ф. Хендл 

12. Слушање музике Г. Ф. Хендла 

13.Криза италијанске опере серије и реформа К. В. 
Глука.  

14. Рађање комичне опере и њени први 
представници: Ђ. Б. Перголезии Д. Чимароза. 

15. Гледање опере Служавка господарица 

Упознати ученике са везом развоја и напредовања 
музике у доба барока и развоја друштва. 

Подстаћи их да истражују композиторе и њихова 
дела. 

Слушати музичке примере и повести дискусију о 
инструменталним саставима, облицима... 

Причати о барокној музици као инспирацији 
модерних уметника, са бројним примерима на 
интернету. 

Методерада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облицирада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начинпраћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС понивоима                   

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у музичком кабинету. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка музици, у виду хорског певања. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ликовна култура 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: Први 

Предмет: Ликовна култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Ликовна култура изводи се са целим одељењима у учионицама. 
Примењују се различити начини рада (фронтални, индивидуални, по групама, у паровима...), 
користећи при том средства, која су професору и ученицима на располагању. 
Ученицима се скреће пажња на значај Ликовне културе и културе уопште, очување и поштовање 
културне баштине свога и других народа, као и на развијање визуелног опажања. Када год је то 
могуће ученици се укључују у савремена културна дешавања и живу делатност кроз, посете 
ликовним и фото изложбама, музејима, галеријама и њиховим актуелним поставкама, контакт са 
уметницима, као и кроз практичан ликовни рад ( организовање ликовних и фото изложби, 
учествовање на различитим конкурсима...). 
За извођење наставе важно је и повезивање са осталим предметима, Музичком културом, 
Матерњим језиком, Историјом, Филозофијом... 
Ученици усвајају сазнања из различитих извора: уџбеника и друге литературе, дигиталних медија, 
са предавања на часовима, кроз креативан разговор са вршњацима, кроз посете различитим 
културним дешавањима, при чему се подстичу да самостално развијају и уобличавају своје 
мишљење и шире своја знања. 
 Вредновање знања ученика врши се кроз праћење савладаности наставних садржаја, усвајање и 
употребу ликовног језика, практичан рад, активност, тумачење и анализу ликовног дела... 
 
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

Циљеви наставног предмета: 

 оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа 
свог и других народа; развијање стваралачког мишљења; подстицање стваралачког рада; примена и повезивање стечених 
знања у свакодневном животу; развијање свести о повезаности уметности. 

 

Задаци наставног предмета:  

унапређивање знања о уметности; развијање визуелног опажања; оспособљавање за тимски рад; развијање мотивисаности за 
праћење и учествовање у различитим културним дешавањима, посете музејима, галеријама, легатима, локалитетима...; 
изграђивање свести о повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима и наукама; примена стечених знања у 
унапређењу и очувању животне и радне средине;  

I - ТЕМА/МОДУЛ: ОДНОСИ 
Време:септембар-децембар 
17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне информација 
са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и препознаје 
различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- препознаје ликовне уметности и различите технике 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе 

- практично предствља одређену ликовну тему 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

-Уметност ( зашто човек ствара уметност; уметност и 
друштво; уметност и религија; ликовне уметности; 
уметност у простору и времену) 
-Пропорције (човек и простор; архитектура и скулптура; 
реални и имагинарни простор); 
- Праисторија (уметност каменог доба; уметност 
металног доба; праисторијски локалитети на тлу Србије); 
- Културно наслеђе ( културно наслеђе уметности 
Праисторије); 
- Стваралаштво (уметник и његово дело; уметничко дело 
и публика; дизајн и функционалност; подстицаји за 
стваралачки рад) 

- упознавање ученика са ликовним уметностима, 
њиховим поделама и техникама, као и значају у 
савременим околностима; 
- упознавање ученика са појмој Архитектуре, основним 
особинама и значају у животу савременог човека; 
- давање примера на основу којих се врши вежбање и 
визуелно препознавање ликовних уметности; 
- упознавање са уметношћу Праисторије и њеним 
културним наслеђем 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих се 
врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала 
- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање 
и примена идеја, материјала и техника) 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  ПОЈАВЕ 
Време: јануар-јун 
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне информација 
са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и препознаје 
различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- препознаје ликовне уметности и различите технике 

- указује на сличности и разлике међу уметностима и уметничким епохама 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе 

       -      практично предствља одређену ликовну тему 

       -      разматра значај и улогу уметности у култури и друштву 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Ликовна дела (изражајна средства визуелних 
уметности); 

- Читање слике; 
- Наслеђе (уметност кроз епохе; античка Грчка; 

уметност старог Рима; византијска уметност; 
средњовековна уметност западне Европе; српска 
средњовековна уметност); 

- Утицај прошлих култура и остварења на 
савремени живот 

- Културна добра и туризам 
- Установе културе (музеји, галерије, легати...) 

- упознавање са уметношћу Старог и Средњег века и 
њиховим културним наслеђем; 
- тумачење и анализа ликовног дела ( тематски слој); 
- давање и проналажење задатих примера на основу 
којих се врши вежбање и визуелно препознавање дела 
ликовних уметности; 
- упознавање ученика са уметничким делом као робом ( 
комерцијалним предметом); 
-  ликовни и фото радови ученика на основу којих се 
врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 
- упознавање ученика са установама културе; 
- посета установи културе у окружењу; 
- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад 
 
 
 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, институције 
културе 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање 
и примена идеја, материјала и техника) 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

    Природно-математички смер Разред:   1    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

  74    

Просветни гласник: 

(„Службени 
гласник РС”, 

бр. 88/17, 
27/18 – др. 

закон, 10/19 и 
6/20), 

      Година: 2022.    

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког 
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

 Циљ образовно – васпитног рада је:. 

 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

 

Задаци образовно – васпитног рада 

 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

 ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошкасвеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичкевештине,спорт и 
спортскедисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕСПОСОБНОСТИ 

- примени једноставнекомплексе простих и општеприпремних вежбиуз помоћ наставника 

- уз помоћ наставниканаправи план активности 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ,АТЛЕТИКА 

- комбинује и користидостигнути ниво и усвојене технике трчањау свакодневном животу 

- користи усвојенетехнике у свакодневномживоту 

- доводи у везу развојфизичких способности(издржљивости, брзине иснаге) са трчањем 

ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирањефиз.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине изаблуде оалкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техникатрчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајнотрчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу ускопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни итројни 
27.Чувањеблока и играна смањеномтерену 
28.Улога либерау одбојци 
29.Постава 5:2 и5:1 распоредпозицијаиграча по 
специјалности 
30.Увежбавањепређенихелеменатаигре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
 

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра  
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 
 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте Стони 
тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно Стони 
тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту одбрану,Стони 
тенис: Игра у дублу 
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти       одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. Стрељаштво годишњи број часова 
18:Основни принципи стрељаштва 

 Селекција Основни став у гађању ваздушном пушком 2 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање2 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања5 

Гађање4 

Слободно испуцавање5 

 

Основни принципи стоног тениса секција 

Селекција ,Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 

Основни принципи Рукомета секција 

Селекција ,Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 
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Верска настава – православни катихизис 

Образовни 
профил: 

Природно математички  Разред: 1 

Предмет: Верска настава-православни катихизис 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2001 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које 
наставник у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 
Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика 
који су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да 
стално има на уму да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) 
б) Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  
-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса 
група располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а 
мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 
реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , 
облика рада и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да 
води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У 
остваривању  савремене наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор 
ученичких активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
-Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме 

посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем 
животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно 
усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање 
сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене 
историјски дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање 
других религијских искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 
човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност 
Цркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у 
њеној доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења 
живота и постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету , 
којиима се настоји показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве ) 
обухвата сва позитивна искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се 
спроводи како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне 
поставке спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према Богу 
као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 
личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о 
заједници); - развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској 
слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на 
питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања 
културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима 
стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању 
заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 
светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради 
уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из 
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те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом 
човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод  Време: 2 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса. 

- Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да сагледа садржаје којима  ће се бавити настава Православног катихизиса у току 1 године 

средњешколског или гимназијског образовања. 

- Моћи да уочи какво предзнање има из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања. 

- Бити мотивисан да похађа часове Православног катихизиса. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Уводни час 
2. Понављање кључних појмова и садржаја 

обрађених у Основној школи 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То значи да је она заједничко 
дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака 
истина вере предаје се и преноси као реалност самога 
живота, као опис искуства, првенствено као реалност 
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може 
бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза 
("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
информација или у служби теоретског "знања о вери" 
него као мистагогија, увођење у праксу живота и 
отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство 
Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 
првенствено у њеној Литургији.Наставни процес ће 
имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем 
катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима живота у Цркви. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Бог Откривења Време: 7 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је творевина дело љубави Божије , да носи стваралачки 
печат Божији , да није случајно настала , нити је самобитна. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је Бог Личност. 

- Упознати ученике да је човек богочежњиво биће и да се Бог открива човеку ради заједнице са њим. 

- Пружити ученицима знање о библијским, светоотачким и богослужбеним сведочанствима да је Бог 
Света Тројица.  

- Омогућити ученицима да стекну основ за разумевање поступности откровења Божијег као и то да се 
Његово Откровење и данас дешава, уочава, препознаје и доживљава у Цркви. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да наведе неке од примера Откривења Бога у Библији  

- Моћи да разуме и тумачи значење израза homo religious 

- Моћи да препозна изразе вере у Свету Тројицу у богослужбеним текстовима. 

- Моћи да разуме да се Бог из љубави открива човеку позивајући га у заједницу. 

- Бити подстакнут да непосредније учествује у богослужењу Цркве. 

- Моћи да промишља о личној одговорности у односу према Богу и ближњима. 

- Моћи да разуме да се Божије Откровење дешава и данас у Цркви и свету. 

- Моћи да просуђује и препознаје сведочанства вере у свом животу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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1. Творевина сведочи о Творцу 
2. Човек – боготражитељ 
3. Човек-боготражитељ 
4. Откривење-позив у заједницу 
5. Откривење-позив у заједницу 
6. Бог Откривења- Света Тројица ( библијска 

сведочанства)  
7. Из молитвеног богословља Цркве 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим 
ученицима да превазилазе неповерење према другима и 
да се истовремено ослобађају претеране и нездраве 
заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, 
следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави 
и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као 
и у односу према људима уопште. Развијање овакве 
животне оријентације код ученика биће праћено и 
неговањем осећања одговорности за животну средину и 
за природу као целину. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Вера, знање и богопознање Време: 8 часа 

Ц
и

љ
е
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- Оспособити ученика за разликовање знања које се односи на предмете и познања личности. 

- Указати ученицима да су вера и поверење предуслови сваког знања. 

- Упознати ученике са примерима вере и поверења у Бога библијских личности. 

- Оспособити ученике за разумевање да је богопознање у православном искуству плод личне, слободне 
заједнице човека са Богом. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се богопознање као лични доживљај Христа у Цркви 
разликује од ,, знања о Богу“ 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да увиди разлику између знања које се односи на ствари и познања које се односи на личности. 

- Моћи да препозна да је вера слободан избор човека и да се сведочи личним животом. 

- Моћи да објасни да је богопознање у православном искуству плод личне , слободне заједнице човека 
са бОгом. 

- Моћи да објасни да се вером живи кроз Литургију и подвиг. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Вера и поверење 
2. Вера у Старом и Новом Завету 
3. Вера у Старом и Новом Завету 
4. Бог се познаје љубављу 
5. Бог се познаје љубављу 
6. Вера и живот (,, Вера без дела је мртва“)  
7. Вера и живот ( ,, Вера без дела је мртва“) 
8. Из молитвеног богословља Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р
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ћ
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е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 
 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Хришћанин-човек Цркве Време: 6 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Разговарати са ученицима о човековој потреби да припада заједници и како се припаднсот остварује. 

- Оспособити ученике за правилно схватање појма Цркве као благодатне заједнице Бога и верних која 
се остварује у светој Литургији. 

- Указати ученицима да не постоје хришћани мимо Цркве. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је света Литургија извор спасења јер се у њој остварује 
пуноћа заједнице са Богом. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да увиди  да хришћанин постоји превасходно као члан конкретне литургијске заједнице. 

- Моћи да опише живот парохијске заједнице. 

- Моћи у основним цртама да објасни да се учешћем у литургијском сабрању ступа на пут 
богопознања. 

- Моћи да продискутује о православном схватању Цркве 

- Моћи да схвати да хришћанство подстиче човека на одговоран живот у заједници. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

1. Човек и заједница 
2. Црква као Литургијска заједница ( моја парохија) 
3. Црква као Литургијска заједница ( моја парохија)  
4. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом  
5. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом 
6. Хришћанин-човек Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 



Гимназија, 

Лесковац 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свето Писмо-књига Цркве Време: 6 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознати ученике са настанком и поделом Светог Писма 

- Предочити ученицима да је Свето Писмо богонадахнута књига 

- Упознати ученике да је Свето Писмо књига богослужбене заједнице ( Старог и Новог Израиља) 

- Омогућити ученицима да појме континуитет Божијег Откривења у Старом и Новом Завету. 

- Указати ученицима да је за правилно тумачење Светог Писма неопходна укорењеност у животу 
Цркве. 

И
сх
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д

и
 

- Моћи да именује различите књиге Светог Писма 

- Моћи да наброји неке ауторе књига Светог Писма 

- Моћи да истражује Свето Писмо користећи скраћенице, поделе на главе и стихове 

- Знати да се посебност Светог Писма садржи у богонадахнутости. 

- Моћи да препозна карактер богонадахнутости Светог Писма кроз лично искуство надахњивања 
Светим Писмом 

- Моћи да наведе неке примере повезаности Старог и Новог Завета . 

- Моћи да закључи да је Свето Писмо књиига Цркве , а не појединца 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Настанак и подела Светог Писма 
2. Канон и богонадахнутост Светог Писма 
3. Канон и богонадахнутост Светог Писма 
4. Црква као место тумачења и доживљаја Светог 

Писма и Светог Предања  
5. Свето Писмо-књига Цркве  
6. Утицај Светог Писма на културу и цивилизацију 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Хришћански живот Време: 8 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Пружити знање ученицима да је подвиг неопходно средство за остварење личне заједнице са Богом 
у Христу , у којој ће Бог бити извор нашег вечног постојања и личног идентитета 

- Оспособити ученике за разликовање народног и црквеног предања и правилно доживљавање 
православног етоса који извире из литургијског начина постојања , људи и природе. 

- Развијање свести ученика о неопходности одговорног живота у заједици и ослобађања од 
егоцентризма 

- Упознати ученике да је светост достижна и данас , те да није привилегија прошлости 

- Омогућити разумевање ученицима да је човек биће смисла 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса 
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 - Моћи да увиди да постоји разлика између народног и црквеног предања и да заузме став према њима. 

- Моћи да уочи да светост живота није могућа без истовремене заједнице са Богом и људима 

- Знати да су сви људи призвани да буду свети 

- Моћи да уочи у којој је мери напредовао и савладао градиво Православног катихизиса 1 разреда 
средње школе.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Црквено Предање и народна предања 
2. Црквено Предање и народна предања 
3. „Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... 

ˮ 
4. „Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... 

ˮ 
5. Из живота светих 
6. Из живота светих 
7. Знамените личности и хришћанство 
8. Смисао (и бесмисао) живота 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   
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Грађанско васпитање 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер  Разред:   I 

Предмет:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

1  
Годишњи 
фонд часова: 

37  

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

 Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценарио активности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могу бавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисани исходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни 
материјал. То је важна активност наставника којом се ученици уводе у тему и мотивишу на рад. 
Почетни мотивациони материјали који се у програмима називају подстицаји могу бити врло 
различити – историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врсту когнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има 25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута више комуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазвао код ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусија и бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не би требало да траје дуже од једног часа.                  Подразумева се да све кључне 
појмове садржаја наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, 
али то не сме бити у форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. 

 
Циљеви и задаци наставног 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 
уважавајући демократске вредности. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• 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; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта поштовања људских 
права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбеднсоти младих и 
процесу глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:     БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ   Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/ 
НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР 
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Циљ и задаци образовно – васпитног рада: 

• обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

• обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, 
развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

• шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у 
систем образовања и васпитања; 

• развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

• развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 
еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

• континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 
провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

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

• пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и 
одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

• 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; 

• развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

• оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 
развоја и будућег живота; 

•  развијање позитивних људских вредности; 

•  развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 
другарства и пријатељства; 

• развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода 
и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

• развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

• 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; 

• повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и 
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

• повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 
Републике Србије као државе засноване на знању. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 

• 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. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Увод у програм - 
Упознавање ученика са начином извођења наставе 

грађанског васпитања 
2.Правила радионичког рада; правила понашања у 

групи и пару, као и поштовање тих правила. 
3.Мотивисање ученика за рад на модулу 

„Безбедност младих“. Представљање тема и 
истраживачких питања о безбедности младих 

4. Безбедност младих у саобраћају 
5. Безбедност младих у саобраћају 
6. Безбедност на интернету 
7. Безбедност на интернету 
8. Безбедност на интернету 
9. Безбедност на интернету 
10. Еколошка безбедност 
11. Еколошка безбедност 
12. Еколошка безбедност 
13. Еколошка безбедност 
14. Мере заштите на друштвеним мрежама 
15. Трагови које остављамо на интернету 
16. Реаговање у случају дигиталног насиља 
17. Безбедност младих крајем 20. Века 
 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом 
сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. 
Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, 
као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу 
за рад, сви остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да с  

сваки ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би требало 
да буду веће од четири члана. Уколико се за неки садржај 
определе само два ученика,онда ће они радити у пару. 
Прихватљиво је да и само један ученик истражује неки 
садржај уколико нико други није заинтересован или тај 
ученик жели самостално да истражује. Формирање малих 
група треба да се заснива на интересовањима, а не на 
личним преференцијама ко би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ ОЕБС - 
ЗУОВ 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења  Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок:Ученик 
сарађује са свим 
члановимагрупе, 
уважава Њихове 
потребе, пажљиво 
слуша друге, 
поштује договоре 
групе, не касни, 
своје обавезе 
извршава на време и 
тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 

ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје обавезе. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА Време:  ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 
МАРТ/ АПРИЛ/ МАЈ/ЈУН 
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Друга тема у првом разреду се односи на сложено питање глобализације. У дилеми да ли да буде на 

почетку или на крају гимназијског образовања, добила је у програму ову позицију иако би неко могао 

рећи да је то преурањено. Међутим, имајући у виду теме у програмима за следеће разреде Грађанског 

васпитања (Мир и претње миру, Економска и социјална права, Медији за грађане, грађани за медије...), 

појавила се потреба да ученици буду оспособљени да те појаве посматрају из шире перспективе, 

па је рад на глобализацији, са свим њеним позитивним и негативним аспектима, постао смислен и 

природно повезан са остваривањем/угрожавањем људских права. Приручник овој тематици настоји 

да приђе са што више различитих страна јер је феномен глобализације као хидра, у смислу да као и 

она на малом телу има много дуже пипке који се појављују у свим сегментима живота – од политике, 

културе, спорта до кулинарства. Како су ученици слободни да бирају садржаје унутар теме и како 

се очекује да свака група другачије дела у оквиру ње, овај сегмент приручника треба да обезбеди 

наставнику да буде довољно упућен у појаву глобализације и спреман да партнерски са ученицима 

ради на њеном истраживању. Како су многа питања глобализације још увек отворена, верујемо да ће 

и наставницима бити интересантна, посебно што је за већину њих, независно од тога које струке били, 

то ново и мање познато поље. 

Да би се тема приближила ученицима, посебну пажњу треба посветити избору подстицаја. Они 

свакако нису размишљали о глобализацији, али ако погледају нпр. филм Аутобус са 26 богаташа 

наспрам половине човечанства у трајању од мање од 3 минута, видеће да то нису њима непознате 

ствари, као и да се и познати (у филму певач Боно Вокс, лидер групе U2) баве тим питањима. https:// 

www.slobodnaevropa.org/a/post-scriptum-bogatstvo-covecanstvo/29741647.html 

И
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• објасни на примеру процесе глобализације; 
• критички разматра предности и недостатке глобализације; 
• повезује процесе глобализације са степеном остварености људских права; 
• објасни на примеру улогу међународних организација у процесу глобализације; 
• критички разматра утицај медија у процесу глобализације; 
• наведе основне захтеве антиглобалистичких покрета. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

18.Одговорност за безбедност  
19.Дефиниције глобализације 
20. Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 
глобалном друштву? 
21. Улога медија у процесу глобализације 
22. Најпознатији светски брендови и њихове поруке младима. 
23. Најпознатији светски брендови и њихове поруке младима 2 
24.Представљање тема у оквиру модула 
      Глобализација/УНИЦЕФ,УНЕСКО  
25. Глобализација, УНЕСКО 

26. Представљање тема у оквиру модула Глобализација, култура у свету  

27. Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 
глобалном друштву? 
28. Прикупљање података у оквиру области Глобализација 
29. Прикупљање података у оквиру области Глобализација 2 
30. Сређивање података у оквиру области Глобализација 
31. Анализа података у оквиру области Глобализација 
32. Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру области 
Глобализација 
33. Спорт и глобализација 
34. Насилничко понашање у спорту 
35. Потрошачко друштво – дар глобализације 
36. Људска права и глобализација 
37. Шта смо научили о глобализацији 

Концепт програма почива на идеји да се 
ученици у првом сусрету са темом прво 
упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из 
различитих аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма 
наставник може проширити још неким 
водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и 
интересовањима ученика, као и исходима. 
Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба 
да образложи како би ученицима било 
јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми 
предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и 
ученици се мотивишу за рад, сви остали 
кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја 
треба да траје један час, највише два, и да 
покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује 
како би сви садржаји били покривени 
истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне 
ученицима да се организују. Један од 
могућих начина јесте да с  

сваки ученик определи за то који га 
садржај највише интересује. Простим 
пописом може се утврдити ко би могао с 
ким да ради јер је изабрао исти садржај. 
Мале групе које се формирају око истог 
садржајa не би требало да буду веће од 
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четири члана. Уколико се за неки садржај 
определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само 
један ученик истражује неки садржај 
уколико нико други није заинтересован 
или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба 
да се заснива на интересовањима, а не на 
личним преференцијама ко би са ким 
волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке 
теме мења састав групе која ради на 
појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују 
са више различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  ОЕБС - 
ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање  

Висок :Ученик 
сарађује са свим 
члановимагрупе, 
уважава 

Њихове потребе, 
пажљиво слуша 
друге, поштује 
договоре групе, не 
касни, своје обавезе 

извршава на време и 

тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 
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Немачки језик 

Смер: Природно-математички  Разред: Први 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим 
одељењем и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења,наизменично 
сваке друге недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из 
обрађене теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком системуи култури и унапређивањем 
стратегија учењастраног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усменукомуникацију, 
интеркултурално разумевање ипрофесионални развој.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Leute Време: септембар, 9 часова  

Ц
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Систематизовање знања и лексике стечених у основној школи о представљању себе 

Обнављање језичких средстава за представљање других особа 

Обнављање основниих бројева 

Савладавање назива појединих занимања са основним појмовима о њиховој делатности 

Упознавање са називима земаља и њиховим граматичким особинама као и са називима за језике и становнике 
неких земаља 

Обнављање граматичких структура:  презент, упитна реченица, ред речи у реченици 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− представи себе и друге 
− постави питања некој особи и о некој особиброји 
− препознаје називе земаља, језика и становника 
− именује различита занимања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Die vier Freunde 
− (Un)bekannte Leute 
− Länder Sprachen 

 
 

 

Увођење теме кроз разговор, представљање 
ученика по имену, месту становања, годинама и 
породичним односима; 

Проверавање аудитивних способности ученика 
кроз слушање аудио-записа у којиума се неки њихови 
вршњаци представљају; 

У партенерском и групном раду увежбавање 
представљања других лица; 

Кроз погодне вежбе, године, кућни број итд. 
обнављање основних бројева; 

Текстовима о познатим личностим обнавља се 
употреба презента; 
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Помоћу географске карте обнављају се и стичу 
нова знања о називима држава, језика и становника 
одређених држава; 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду географских карти и атласа; 

Обрада граматичких јединица: презент, упитна 
реченица, ред речи у реченици уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, разгледнице, географске карте и атласи 
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е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда 
пројеаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Unsere Klasse Време: октобар 9часова  
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Проширивање вокабулара на тему школа; 

Оспособљавање ученика за самостално састављање краћих текстова који представљају одељење; 

Обнављање упитних речи и реченица; 

Увежбавање каталога питања за прављење интервијуа; 

Систематизација назива школских предмета и њихова локализација у распореду часова; 

Овладавање граматичким структурама: перфекат, претерит, индиректно питање, временска реченица 

 

И
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ говори о школској свакодневици 
‒ интервијуше неку особу 
‒ напише неки текст о некој особи 
‒ прича у прошлом времену 
‒ изрази сопствено мишљење о школи 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Immer lernen 
− Schulfächer – Schulgeschichten  
− Interviews 

 

Састављање асоциогама на тему школа и 
повезивање речи у реченице уз припајање школских 
активности појединим наставним предметима а ради 
обнављања лексике у вези са школском тематиком; 

Састављање заједничке објаве о свом одељењу са 
основним подацима ради успостављања контакта са 
другим одељењима из других школа; 

Постављањем питања у вези режимом школског 
дана увежбавају се називи предмета и временске 
одреднице; 

Састављањем питања за постављање својим 
вршњацима и професорима обезбеђује се материјал за 
интервју и потоње писање текста о некој личности; 

Обрада граматичких структура: перфекат, 
претерит, индиректно питање, временска реченица уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи 
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Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Die Familie 
Време:новембар, децембар 
12 часова 

Ц
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е

в
и

 

 

Обнављање и проширивање лексике у вези са изражавањем родбинских односа и описивањем појединих 
чланова породице; 

Развијање свести о прикладном изражавању коришћењем потенцијала; 

Овладавање вокабуларом за описивање кућних љубимаца; 

Овладавање граматичким структурама: Футур, конјунктив претерита, временске, узрочне и објекатске 
реченице, 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори и пише о породици и кућним љубимцима 
− планира будућност 
− изрази у реченицама разлоге/узроке  
− се учтиво изражава и исказује жеље 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Fanilienfotos 
− Geschwister 
− Haustiere: Wir gehören auch zur Familie 
 
 
 

 

Описивање појединих чланова породице на основу 
слике ради увежбавања термина за именовање 
родбинских веза као и године старости; 

Описивање појединих чланова своје породице; 

Спровођењем анкете о браћи и сестрама својих 
другова из одељења настаје график одељења као повод 
за дискусију о добрим и лошим странама сваке од 
ситуација; 

Помоћу слика уводе се најчеђће животиње као 
кућни љубимци; 

Обрада лексичких и граматичких јединица: футур, 
конјунктив претерита, временске, узрочне и објекатске 
реченице, једнина и множина именицауз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

 
 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, фотографије 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Mein Haus, Meine Welt 
Време:децембар, јануар, 
фебруар, 10 часова 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Препознавање маркетиншких стратегија и конкретизација њихових принципа. 

Сензибилизација ученика за токове новца. 

Развијање свести о дугорочном планирању финсијске ситуације у старости. 

Упознавање са типовима куповине у савременом свету, усвајање лексике за њихову реализацију.  

Развијање критичког односа према императиву поклањања и потрошње. 

Развијање свести о сопственим склоностима и пренаглашавању вредности материјалних добара савременог 
доба. 

Обнављање граматичких структура: саксонски генитив, предлози са дативом и акузативом, поређење придева 

 

И
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о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о свом дому 
− опише своју собу 
− изрази допадање/недопадање 
− питати неког како се осећа 
− говори о чињеницама о неком стамбеном објекту: површина, структура, тип... 
− користи саксонски генитив и поређење придева 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Mein Zuhause 
− In meinem Zimmer 
− Auf Wohungssuche 

 

Увођење теме на основу описа замишљеног стана, 
лика из уџбеника. 

Спровођење интервијуа о стамбемним приликама 
дугова у одељењу. 

Ученици покушавају да цртежима прикажу 
своју/идеалну собу и да касније на том материјалу 
усвоје називе предмета, прилоге и предлоге за 
локализацију садржаја собе. 

Увежбавањем формалних питања, како си, и 
одговарањем пригодним фразама стиче се способност 
иницијалног дијалога. 

Анализирањем огласа за издавање станова 
изграђује се свест о важности поједних параметара. 

Обрада граматичких јединица: саксонски генитив, 
предлози са дативом и акузативом, поређење придевауз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Guten Appetit! 
Време: Фебруар, Март 
8  часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Усвајање вокабулара у вези са оброцима и исхраном, намирнице и јела.  

Препознавање мерних јединица за конзумирање хране. 

Развијање способности класификовања продајних објеката по врсти намирница које продају. 

Развијање способности проналажења информација у огласим за објекте који продају храну. 

Сналажење  у јеловнику и у читању цена и новчаних јединица. 

Овладавање граматичким структурама: употреба члана, инфинитивске конструкције, деклинација придева 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
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д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− иеменује намирнице и поједина јела 
− говори о својим навикама у исхрани 
− изврши поруџбину у ресторану 
− изрази своје мишљење о јелу 
− именује продајне објекте за продају намирница 
− тражи и налази информације у тексту 
− разликује употребу одређеног и неодређеног члана 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Essgewohnheiten 
− Wo kauft man was? 
− Essen international 

 

На основу слика намирница обнавља се вокабулар. 

Поједина јела и намирнице се класификују по 
оброцима при којима се обично конзумирају па се 
упоређивањем са сопственим навикама утврђује 
лексичко овладавање датим појмовима. 

Смештањем поједних намирница у одговарајуће 
продајне објекте и описивањем кретања између објеката 
увежбавају се падежни облици уз употребу неодређеног 
и одређеног члана. 

Листањем флајера и идентификацијом 
информација на њима увежбава се циљано тражење 
информација у писаном материјалу. 

Обрада граматичких јединица: употреба члана, 
инфинитивске конструкције, деклинација придевауз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,   флајери 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: In der Stadt 
Време: Март, Април 
8 часова 

Ц
и
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и

 

 

Упознавање са плановима град, сналажење при кретању кроз град.  

Овладавање лексиком која се односи на локације у граду и главне објекте у сваком граду. 

Оспособљавање ученика за тражење информација о кретању кроз град.  

Усвајање и употреба устаљених израз приликом договарања за излазак. 

Овладавање граматичким и лексичким структурама: императив, локални предлози, допусна реченица 

 

И
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− идентификује и именује институције и локације у граду 
− одреди њихову позицију на плану града 
− пита за пут 
− опише свој пут до школе 
− направи договр 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

− Herzlich willkommen in Lindau! 
− Auskunft auf der Straße 
− Ausgehen 
 
 

 

Коришћењем планова град и информатора, на 
папиру или на интернету увежбава се сналажење у 
непознатом граду и у граду Линдау у Немачкој. 

Описивањем пута од тачке А до тачке Б у свом 
граду увежбава се лексика за описивање кретања пешице 
кроз насељено место. 

Импровизацијом дијалог аутоматизује се употреба 
одговарајућег вокабулара. 

Исконструисаним дијалозима усваја се и 
аутоматизује исказивање времена на сату и активности у 
одређеним објектима у граду. 

Обрада граматичких јединица: императив, 
локални предлози, допусна реченицауз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: (Un)typischeTagesabläufe 
Време:април, мај 
11 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Упознавање са особеностима земље чији се језик учи. 

Обнављање и увежбавање лексикеу вези са заузимањем ставова о устаљеним и априорним мишљењима о 
неком народу/становницима неке државе. 

Сензибилизација ученика за развој савременог света у духу муликултуралности и толеранције. 

Овладавање граматичким структурама: глаголи са наглашеним и ненаглашеним префиксима, временска 
реченица, генитив 

 

И
сх
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д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори oнеким чињеницама у вези са Немачком 
− говори о клишеима и особеностима неког народа 
− води разговоре о предностима и манама мултикултуралног друштва 
− правилно користи придеве 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Aus dem Leben eines Nachtportiers 
− Von Beruf: Hausmann 
− Ein Tag im Internat 
 
 

 

Описивањем понуђених слика и њиховим 
повезивањем са понуђеним временима на сату обнавља 
се формално о неформално време и усвајају се 
активности на послу једног портира. 

Анализом реченица продубљује се знање о 
глаголим са наглашеним и ненаглашеним префиксима и 
њиховој употреби у реченицама. 

Временске одреднице се утврђују састављањем 
свог режима дана. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Обрадом текста о породици Цидек уводи се појам 
поделе послова у домаћинству и усвајају се реци за 
именовање кућних послова. 

Аудио вежбањем о животу у интернату вежба се 
представа о активностим у току одређеног доба дана. 

Обрада граматичких јединица: глаголи са 
наглашеним и ненаглашеним префиксима, временска 
реченица, генитив уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Freunde  
Време: мај, јун 
9 часова 

Ц
и
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е
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и

 

 

Овладавање знањима потребним за структурисање и састављање кратких текстова са приказом главних 
карактеристика неког лица или себе. 

Усвајање и употреба вокабулара за описивање карактерних особина људи. 

Формирање позитивног става према прославама личних јубилеја. 

Увежбавање оријентације на календару, повезивање датум са годишњим добима и значајним празницима. 

Овладавање граматичким структурама: личне и присвојне заменица, повратни глаголи, придевска промена 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори o сопственим интересовањима и интересовањима других 
− говори о рођенданима 
− наводи датуме  
− описује особе и њихове карактере 
− искаже своје мишљење о другим особама 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Meine Clique 
− Geburtstage 
− Sympatische aber etwas launisch 
 
 

 

Ишчитавањем понуђених текстова стиче се увид и 
вежба начин описивања својих другова да би се на том 
моделу саставили кратки текстови о другим и о себи.  

У кратким дијалозима увежбава се постављање 
питања и давање информација о некоме, о његовим 
карактерним особинама и личном мишљењу о њему. 

 Обрада граматичких јединица: личне и присвојне 
заменица, повратни глаголи, придевска промена уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Италијански језик 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер  Разред:  I 

Предмет:  Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се 
реализује у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради 
задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе 
из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка 
грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама 
и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 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. 
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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:       In giro per negozi    (Куповина)  Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (presente) и вокабулара (comprare,andare in giro per negozi).  



Гимназија, 

Лесковац 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности, одласка у куповину. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

IN GIRO PER NEGOZI 
1.Colori e materiali 
2.Come si vestono ? 
3.Cerco un pullover! 
4.Che taglia porti ? 
5.In un negozio di calzature 
6.Imperativo 
7.Imperativo - esercizi 
8.Centri comerciali aperti anche la domenica 
9.Come possono essere ? 

 
Упутити ученике на садржаје попут описивања 

одеће, исказивања бројева, изражавања сумњи, давања 
савета, као и исказивања мишљења.  

Поновити боје кроз разна вежбања, затим глагол 
piacere, индиректне заменице,увежбавање императива у 
2.лицу једнине. Коришћење разноврсних техника/метода 
и облика рада.  Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: грађанско васпитање,српски језик 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања. Постављање ученика у 
различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2 ,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.1.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.1.4.1 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Quando ero piccola   (Кад сам била мала) Време:  ОКТОБАР/НОВЕМБАР 
Ц
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Обрада вокабулара :речи за описивање животних ситуација из прошлости . Обрада граматике: imperfetto, 
passato prossimo . Уочавање разлике између уобичајених прошлих радњи (imperfetto) и онога што се догодило 
само једном (passato prossimo ). 

И
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава.  
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

10.La settimana bianca 

11.I pronomi indiretti atoni e tonici 

12.Questo/quello –Troppo /molto 

13.Come mi sta ? - videocorso 

14.Dettato 

15.Il significato dei colori 

16. Il significato dei colori 

17. Esercizi grammaticali :Imperativo e pronomi diretti e indiretti 

18. E i bambini ci chiedono di proteggere gli animali 

19.Quando ero piccola – Imperfetto 

20. Imperfetto/Passato prossimo – esercizi grammaticali 

21. Imperfetto/Passato prossimo – esercizi grammaticali 

22. Da piccola avevo un cane 

23. Припрема за први писмени задатак 

24. Први писмени задатак 
 

Увођење вокабулара везаног за догађаје 
из прошлости,изражавање слагања и 
неслагања. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања на задату тему. 
Увести  времена:imperfetto,passato 
prossimo,поновитииндиректне заменице  
На што више примера обрадити разлику у 
употреби ова два прошла времена. 
Проверавање знања граматичких појмова, 
кроз испитивање – писмено (писмени 
задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2,аудио CD, DVD 

П
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 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ:   Un tipo interessante   (Занимљив лик) Време: ДЕЦЕМБАР 



Гимназија, 

Лесковац 
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 Обрада вокабулара :речи везане за опис како физичких одлика,тако и особина неке особе.. Учење описивања 
друге особе. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –глаголи:  
farcela, sapere e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire и condizionale 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратак опис  особе по моделу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

 Наставнe јединицe Начин реализације 

Un tipo interessante    

25. Поправак Првог писменог задатка 

26. Un tipo interessante - Com'è 

27. Un tipo interessante 

28. L'articolo giornalistico 

29. E adesso che facciamo - Condizionale 

30. E adesso che facciamo - Condizionale 

31. L’articolo giornalistico 

32. Una serata tra amici - videocorso 

 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неке особе у физичком или психичком 
смислу.Упознати ученике са глаголима:  farcela, sapere 
e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire kao i 
потенцијал.Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: илустрација, 
табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Ti va di venire – al cinema ?                           
(Да ли би желео у биоскоп) 

 
Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :IL TEMPO LIBERO. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја излазака и других начина провођења слибодног времена. Учење како да се да предлог, прихвати или 
одбије, тражи или да савет.  

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ti va di venire? 

33. Tante idee per il tempo libero 

34. Ti va di venire ? 

35.La macchina l’ho portata dal meccanico 

36. Le buone maniere nei luoghi pubblici 

37. Аl botteghino   

38. Videocorso-Un appuntamento mancato 

 
 

 
 Увести вокабулар везан за слободно време. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о начину 
провођења слободног времена. Вежбати у пару или 
групи предлоге и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   Buon viaggio !    (Срећан пут) Време: ФЕБРУАР / МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :питати нешто љубазно, прихватити предлог, изразити изненађење и 
незадовољство.Употреба глагола volere all'imperfetto,глаголи sapere e conoscere al passato prossimo e 
all'imperfetto, глагол volerci. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Buon viaggio !     

39. Buon viaggio !     In vacanza 

40. Non lo sapevo ! 

41. Ho saputo che 

42. La Toscana in moto 

43. Diario di viaggio     (Passato prossimo e imperfetto) 

44. Vorrei qualche informazione 

45. Videocorso - Ricordi romantici 

46. Ferragosto : Che cos’è e cosa succede 

 
 

Увести  вокабулар везан за путовања. Упознати 
ученике са глаголима volere all'imperfetto,глаголима 
sapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, и 
глаголом volerci.Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: A   TAVOLA      (За столом) Време:  МАРТ/ АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : dieta , cibo ,parti del corpo.Учење о императиву и неправилном поређењу придева. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се 
разговара са лекаром и диететичаром. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

47.A tavola 

48.Diversi modi di mangiare 

49.Abitudini sane 

50.Abitudini alimentari 

51.Abitudini alimentari 

52L’imperativo irregolare 2a persona singolare (tu) 

53.Riscopri il gusto della tavola 

54.Squisito, dolce, salato... 

55.Diktat 

 56. Videocorso - Una vita (poco) sana     
 

Увести вокабулар везан за здравље и здраву 
исхрану,спорт, делове тела. Обрадити императив. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Come va ?               ( Како је ? ) 

 
Време:   АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е
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Увести вокабулар везан за здравље ,здраву исхрану , спорт и здрав начин живота. Разумевање главних идеја 
кратког монолога. Учење императива и неправилног поређења. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај и дају савети. 

И
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи императив како би пренео савете у вези здравог живота. 
- Тражи и даје савете. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

57. Come va?   Ho mal di... 

58. In farmacia - 

59. Fumi meno ! 

60. Meglio o migliore? Benissimo o ottimo? 

61. Tempo di sport 

62. Videocorso  - Ho un dolore qui... 

63.Припрема за Други писмени задатак 

64. Други писмени задатак 

65.Поправак другог писменог задатака 

Увести вокабулар везан за везан за здравље ,здраву 
исхрану,спорт и здрав начин живота. Обрадити  
императив и неправилно поређење придева. Користећи 
комуникативан и еклектички метод, објаснити како се 
тражи савет.Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено (писмени задатак) и усмено, 
активност ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе 
читања, граматичке вежбе. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

66.Buon appetito ! 
 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р
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е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Egregio dottor...                                      
(Поштовани господине ...) 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
и
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е

в
и

 

Обрада вокабулара везаног за писање званичног писма, молбе. Исказивање жеља и намера. Разумевање 
пословног писма.Разумевање структуре текста. Учење будућег времена (futuro semplice ). Учење како се 
представити званично . 

И
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- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Egregio dottor...                                       

67.       Egregio dottor...   Offerte di lavoro 

68. Egregio Dottor Rossi  -   Il futuro semplice 

69. Uomini e donne al lavoro  - Stesso trattamento 

70. Un colloqio di lavoro 

71. Curriculum vitae 

72. Colloqui di lavoro - videocorso 

73. Mettere o metterci - Esercizi grammaticali 

74. Revisione alla fine del secondo semestre 

 

 

Вежбати како се пише званично писмо. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, модела, питања и одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

 

 
 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Comparazione irregolare 
Il futuro semplice 
Le canzoni italiane 
Le ricette italiane  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Руски језик 

Образовнипр
офил: 

     Друштвено-језички и природно-математички Разред: Први 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Будем дружить! Време:Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Новая подруга 
-Выражение места и направления 
-Личные и притяжатальные местоимения 
-Предложный падеж на-У(Ю) сущ.м.р. 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Рабочая тетрадь  

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2.  
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Дела,дела... Време:Октобар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 -Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Миссия: спасение семьи 
-Сравнительная степень прилагательных и наречий 
-Спряжение глаголов 
-Имена существительные pluralia tantum  
-Простая превосходная степень 
-Побеседуй со мной! 
-Закрепление темы « Дела,дела...» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Любим,знаем и храним природу Време:Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-Водяная рысь 
-Отрицательные местоимения 
-Существительные женского рода на –Ь 
-Сущуствительные м.и ср.р. на-ЬЯ; 
-Сущуствительные  на-онок,-ёнок 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Счастливого пути! Време:Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Русский мир 
-Побеседуй со мной! 
-Гостиница « Москва» в Белграде 
-Глаголы движения без приставок 
-Упражнения с глаголами 
-Рабочая тетрадь 
-Закрепление темы «Счастливого пути» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник      

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација       

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 
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V - ТЕМА/МОДУЛ: Рассказываем о событиях Време:Јануар, фебруар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Русь во время татаро-монгольского ига 
-Количественные и порядковые имена числительные 
-Имена существительные на –ий,-ия,-ие 
-Имена существительные на-анин,-янин 
-Текст «Косово Поле» 
- Закрепление темы « Рассказываем о событиях» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Давайте начнём с разминки! Време:Март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Опасная болезнь 
-Вид глагола 
-Прямая и косвенная речь 
-Текст « Кто победит» 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Спорт» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка      
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Время,люди,красота Време:Април, мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Художник света 
-Глаголы движения 
-Притяжательные прилагательные на-ин,-ов,-ев 
-Текст «Портрет» 
-Побеседуй со мной! 
-Текст «Царский подарок» 
-Закрепление темы «Время,люди,красота» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Люди науки Време:Мај, јун  
Ц

и
љ

е
в

и
 

  Усвајање лексичког и граматичког матаријала      

И
сх

о
д

и
 

-Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,проспектима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему(из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Менделеев и периодический закон 
-Неопределённые местоимения и наречия 
-Деепричастия 
-Склонение имён числительных 5-20,30,40,90,100 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Люди науки» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају.   

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

За ученике који имају афинитета према језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Језик, медији и култура 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: I 

Предмет: Језик, медији и култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да подстиче заинтересованост учени- 
ка за проблеме медијске културе као феномена који се тиче свих 
људи и утиче на њихов приватни и на професионалан живот. Те- 
матика се може посматрати са становишта некад и сад, као и кроз 
димензију локално–глобално. 
После уводних активности, у оквиру сваке теме наставник 
презентује мотивациони материјал/подстицај који ученике треба 
да заинтересује за тему, а затим представља садржаје најчешће у 
облику проблемских питања погодних за истраживање. Основни 
метод учења је истраживање и осмишљавање малих пројеката. 
Теме се истражују у групи која треба да има највише пет чланова 
да би се обезбедило што равномерније учешће сваког ученика. По- 
жељно је да наставник направи атмосферу у којој је заинтересова- 
ност за тему основни чинилац избора групе. Тако се обезбеђује да 
се у оквиру сваке теме мења структура група а ученицима пружа 
прилика да сарађују са више различитих чланова. 
Приликом одабира истраживачких активности наставник 
треба да помогне ученицима у избору адекватних извора али и 
техника. Без обзира на избор технике, која је делом условљена из- 
бором теме, потребно је ученике усмеравати ка прикупљању пода- 
така из различитих извора. Препоручује се и обилазак институција 
и организација које се баве медијима и културом у окружењу. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да 
допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју ме- 
дијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику 
омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и 
даљи професионални развој. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
– процењује значај и утицај информација и извора информа- 
ција и повезује их са сопственим искуством ради решавања 
различитих ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима; 
– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 
– комуницира на конструктиван начин; 
– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 
– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Јавни наступ 
Време: септембар, октобар, 
новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативости, естетске перцепције и укуса; развој свести о себи, развој 
самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; успешна реализација јавног 
наступа. 

И
сх

о
д

и
 

– 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Упознавање с предметом Језик, медији и култура; 
планом и програмом, 

2. Оквири јавне сфере, 
3. Вербална и невербална комуникација, 
4. Дикција, естетика и култура у јавним наступима, 
5. Израз и стил говорника, 
6. Асертивна комуникација, 
7. Конфронтирање у јавним наступима, 
8. Јавни наступ некад и сад, 
9. Савремене технике у јавним наступима 
10. Медијско освајање јавног наступа, 
11. Моћ утицаја на публику јавног наступа, 
12. Манипулација, 
13. Успешан јавни наступ. 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 

Пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Креатори и примаоци медијских порука 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа; одговоран приступ у креирању и објављивању медијских садраја; развој стваралачких способности, 
креативности, естетске перцепције и укуса. 

И
сх

о
д

и
 

– Критички се односи према медијским садржајима, разликује чиње- 
нице од интерпретације; 
 
– бира медијске садржаје руководећи се њиховим квалитетом и 
сопственим потребама; 
– изражава негативан став према препознатим примерима медијске 
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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

1. Комуникација, 
2. Механички медији масовне комуникације 
3. Електрински медији масовне комуникације 
4. Функције медија масовне комуникације 
5. Медијски садржаји 
6. Представљање деце и младих у медијима 
7. Сензационализам у медијима 
8. Лажне вести 
9. Слобода говора 
10. Моћ утицаја и ограничења различитих медија 
11. Медији – фактор формирања или праћења укуса 

јавности? 
12. Будућност медија 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Вредности Време: април, мај, јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Препознавање позитивних вредности, оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примена знања  
и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног 
живота и економског, социјалног, естетског и демократског развоја друштва. 

И
сх

о
д

и
 

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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Култура, 
2. Култира и комуникација, 
3. Масовна, глобална и дигитална култура, 
4. Вредности, 
5. Вредносне орјентације, 
6. Примери друштва/културе, 
7. Типови друштва/културе према врховној 

вредности, 
8. Комерцијални садржаји у медијима, 
9. Скривене поруке, 
10. Вредновање медијских порука, 
11. Псеудовредности у култури, 
12. Вредности у култури. 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Појединац, група и друштво 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: 1 

Предмет: Појединац, група и друштво 
Недељнифон
дчасова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Дужност наставника је да упознаученикесатемама и кључнимпојмовимасадржаја. Наставник у 
уводномделу, презентујематеријалкојиученикетребадазаинтересује, а 
затимпредстављатемунајчешће у обликупроблемскихпитањапогоднихзаистраживање. 
Постојимогућностдаједнутемусаразличитихаспекатапроучававишегрупа. 
Приликомодабираистраживачкихактивностинаставниктребадапомогнеученицима у 
изборуодговарајућихизвораали и техникаистраживања. Ученицимогудаистражују у групиили у 
паровима у зависностиодинтересовања. 
Поредприкупљањаподатакасарелевантнихинтернетстраница, прегледалитературе, 
свакутемумогућејеистражити и испитивањемставова и вредностикојезаступају 
и/илизакојесезалажувршњаци, суграђани и стручњацизанекуобласт. Резултатеистраживања и 
закључке, учениципрезентујуначасу, а могуихпрезентовати и широјјавности. Наставник 
континуирановрши и самоевалуацијунаставногпроцесарадиувида у позитивне и 
негативнеаспектесвогарада. 

 
Циљеви и задацинаставногпредмета: 
 
Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места 

појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, 
вредбости и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном 
друштву. 

 

Циљобразовно – васпитнограда:  

Повезивањепретходностеченихсазнањасановим, развојкритичкогмишљења и 
успостављањеузрочнопоследичниходноса.  

 

Задациобразовно – васпитнограда  

Успостављањекорелацијесаосталиннаставнимпрограмима.Васпитањеученикананачелимапоштовања и чувања и 
богаћенакултурнебаштине (домаће, евроске и светске) 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА Време: 17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 
друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 

 

И
сх

о
д

и
 

- Препозна мултиперспективност приступа програму и наведе науке које се баве питањима појединца, 
групе и друштва 

- Разликујепоступке у истраживању 
- Критичкиразматрапонуђенетемеизмодула „ од узора и идола до вођа и следбеника“ 
- Препозназначајправилноизабраногистраживања 
- Одговорноучествује у групномраду, креираактивности у групиузмеђусобнусарадњу 
- Опише својим речима сврху социјалних експеримената 
- Учествује у доношењу правила понашања у групи 
- Опише на примеру утицај медија на формирање узора, идола и вођа 
- Идентификује особе на локалном или глобалном нивоу, које су биле или су сада вође и идоли 
- Процени могући развој догађаја у свету имајући у виду актуелне светске вође 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

- Упознавањеученикасапредметом 
Појединац, група и друштво  

- Правилапонашања у групи, вредновање и оцењивање 
 

- Представљањетема у оквирумодула 
Одузора и идоладовођа и следбеника(3)  

- Избортема и формирањегрупа 
 

- Методе у истраживању 
 

- Прикупљањеподатака о изабранојтеми(3) 
 

- Анализаподатака о изабранојтеми 
 

- Презентацијадобијенихрезултата 
 

- Осмишљавање/дизајнирањепројекта 
 

- Припреманацртапројекта 
- Рад на пројекту (3) 

 

 
 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и 
осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ Време:20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 
друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Објасни на примеру разлику између усамљености и самоће 

- Критички разматра проблеме са којима се суочавају одбачени појединци 

- Повезује процесе технологизације света и и повећане усамљености и отуђености људи 

- Препознаје стереотипе  и предрасуде у примерима одбачености 

- Процењује могуће последице усамљености, одбачености и отуђености у животу људи у будућности 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Представљање тема у оквиру модула 
"Усамљеност, одбаченост, отуђеност" 

- Анализа домаћих задатака на тему: „Животна 
прича глумице Жанке Стокић“; 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност-ВЕЛИКИ БРАТ, и други 
ријалити програми отуђености-зашто имају 
велику гледаност? 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност-Осамљеност као избор. 
Испосници и самоћа. 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност-познати одбачени 
појединци-зашто их је друштво одбацило? 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност /Однос према појединцима 
оптуженим за јерес. 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност/ Одбченост због боје коже, 
расистичка дискриминација 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност Ejџизам 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност Ejџизам 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, Одбаченост сиромашних 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост-солидарност међу људима и 
прихватање различитости 

- Формирање група и избор тема 

- Сређивање података у оквиру модула 
Усамљеност, отуђеност, одбаченост 

- Анализа података у оквиру модула Усамљеност, 
отуђеност, одбаченост 

- Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру 
модула Усамљеност, одбаченост, отуђеност 

- Рад на пројекту (4часа) 

- Закључивање и образлагање оцена 
 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 
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Други разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: 2       

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд 
часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

111 

Просветни гласник: Број 
4/2020 (од 

2. јун) 
Година: 

2021/2
2 

Начин 
реализације: 

Код наставе српског језика и књижевности обично се примењује фронтални начин рада, 

али понекад се прибегава раду по групама. Ученицима се скреће пажња на значај 

писмености и образовања као и на културу изражавања (писану и усмену). Начин 

оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, читање лектире, тумачење 

књижевног дела ... 

По плану и програму изводе се у току школске године четири писмена задатка (два су 

обично слободни састави, а два су везана за градиво). 

Јако је важно да настава буде креативна, да се посећују позоришне представе, сајмови 

књига ... 

За извођење наставе српског језика и књижевности такође су важна наставна средства, 

живи контакт са књижевном речју, слушање уметничких текстова, развијање реторике, 

итд ... 

У току школске године повезују се наставни садржаји који се хронолошки нижу из 

наставе књижевности. После сваке наставне целине ученици се проверавају колико су 

савладали задате садржаје. Знања из области језика и књижевности допуњују се из 

различитих извора (књижевна дела, интернет, књижевне критике). Ученици се 

оспособљавају да самостално читају и доживљавају књижевна дела, да шире своје 
видике и развијају језичку културу 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљеви и задаци наставног 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. 

 

Циљ образовно – васпитног рада: Развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну 

улогу грађанина за живот у савременом друштву; оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; поштовање расне, националне, културне, 

 

језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости; развој мотивације и 

самоиницијатива за учење, оспособљавање за самостално учење, способност самовредновања и изражавања сопственог 

мишљења; пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима; развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; развијање позитивних људских 

вредности; развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот 
у 

демократски уређеном и праведном друштву; 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. 

 

Задаци образовно – васпитног рада: Ученик изражава и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој 

и писаној форми; прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; ефикасно и критички користи научна 

и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; ради ефикасно са 

другима као члан тима, групе, организације и заједнице; зна како да учи; уме да разликује чињенице од интерпретација; 

поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; одговорно и ефикасно управља собом 

и својим активностима; 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; покрећe 

и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању 
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циљева и постизању успеха; остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 

афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 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. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: БАРОК Време:септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области барока 

И
сх

о
д

и
 

- Дефинише појам барока 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 

- Разуме однос књижевности и других уметности 

- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и интерпретативној 

улози 

- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 

- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род (жанр) 

-Друштвено-историјске околности које су утицале на појаву барока у српској култури;  

- Упореди стилска средства барока са уметничким средствима претходних епоха (праваца) 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Барок у европској књижевности; барокне тенденције у 
српској књижевности (књижевност) 
Гаврил Стефановић Венцловић – Црни биво у срцу 
(књижевност) 

Гаврил Стефановић Венцловић – Беседа 
шајкашима (књижевност) 

Захарија Орфелин – Плач Сербији  (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама барока 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Читање песама, анализа истих, 
истицање одлика барока. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: КЛАСИЦИЗАМ Време:септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области класицизма 

И
сх

о
д

и
 

- Дефинише појам класицизма 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 

- Разуме однос књижевности и других уметности 

- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и интерпретативној 

улози 

- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 

- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род (жанр) 

-- Обнови знања о класицизму као књижевном правцу; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Класицизам: Ж. Б. П. Молијер – Тврдица (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама класицизма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Читање, анализа истих, 
истицање одлика класицизма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

III- ТЕМА/МОДУЛ: РАЦИОНАЛИЗАМ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО Време:септембар\октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области рационализма и просветитељства 

И
сх

о
д

и
 

- Одреди друштвени и културолошки значај просветитељских идеја, посебно у српској култури;  
 ‒ Објасни културноисторијске прилике на територији јужне Аустроугарске крајем XVIII и почетком 

XIX века; наведе основне чињенице из живота и дела Доситеја Обрадовића; уочи разлике између одлика 
манифеста и писма; тумачи филолошки и просветитељски програм у Писму Харалампију; самостално 
тумачи приповедачке поступке и њихове функције у Животу и прикљученијима; уочи Доситејеву 
живописност приповедања и умеће обликовања детаља; тумачи књижевни поступак постављања књижевног 
лика у улогу приповедача;  

- Обнови знања о класицизму као књижевном правцу; препозна одлике комедије карактера и 
упореди је са осталим врстама комедија; спозна значај Јована Стерије Поповића за српску културу; 
образложи структуру комедије Тврдица; заузме вредносни став према тврдичлуку као негативној особини; 
анализира поједине делове комедије који су репрезентативни примери за комику карактера, вербалну 
комику и ситуациону комику; процени морални аспект лика кир Јање; уочи поступак градације у приказу 
Јањиног тврдичлука; препозна карактеристике типског лика у лику кир Јање; сагледава главног јунака са 
различитих аспеката (психолошког, етичког, функционалног); анализира и друге ликове из комедије и 
тумачи њихове функције у осветљавању главног јунака; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Просветитељство (књижевност) 

Доситеј Обрадовић – Писмо Харалампију 
(књижевност) 

Доситеј Обрадовић – Живот и прикљученија 
(књижевност) 

Доситеј Обрадовић – Востани Сербије 
(књижевност) 

Јован Ст. Поповић – Кир Јања (књижевност) 

 

Упознавање ученика са животом и делом 

Доситеја Обрадовића, са специфичностима језика 

на коме је он писао. Читање и анализа одломака 

на часовима. Тумачење и анализа комедије „Кир 

Јања“, и анализа главног лика. Упознавање 

ученика са одликама рационализма и 
просветитељства. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

IV- ТЕМА/МОДУЛ: РОМАНТИЗАМ У ЕВРОПИ Време:октобар/новембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области романтизма 

И
сх

о
д

и
 

‒ Објасни друштвене прилике у доба романтизма; направи разлику између појма романтизам и 
романтично; упозна однос романтичара према традицији, просветитељском рационализму и 
класицистичким нормама; увиди доминантне књижевне форме епохе романтизма; 

наброји најистакнутије представнике правца у Европи; опише живот А. С. Пушкина и његов значај 
за руску и светску књижевност; препозна дистинктивна обележја поетике руског романтизма; уочи и 
анализира епске, драмске и лирске моменте у поеми Цигани; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Романтизам у европској књижевности 
(књижевност) 

Новалис – фрагменти 773, 780, 1186, 1187, 1188, 
1197, 1204, 1209, 1214, 1229, 1778 (књижевност) 

Џ. Г. Бајрон – Путовање Чајлда Харолда 
(књижевност) 

А. С. Пушкин, Евгеније Оњегин (књижевност) 

Х. Хајне – Лорелај (књижевност) 

 Е. А. По – Гавран (књижевност) 

Е. А. По – Пад куће Ашерових (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама романтизма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Читање песама, анализа истих. 
Истицање романтичарских одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

V- ТЕМА/МОДУЛ: РОМАНТИЗАМ У СРБИЈИ Време:новембар/децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области романтизма 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

‒ Објасни појам романтизма у српској књижевности; упореди романтизам у Европи и код нас; 
објасни улогу реформисаног књижевног језика; увиди значај народног стваралаштва на романтизам код 
нас; наброји најзначајније представнике и жанрове; наведе стилске карактеристике романтизма код нас; 
образложи значај године 1847. за нашу културу; анализира књижевно дело;  наведе елементе Вукове 
биографије; наведе основне елементе Вукове библиографије; објасни теоријску подeлу народне 
књижевности; разуме значај рада Вука Караџића као писца, реформатора језика, лексикографа, књижевног 
критичара, теоретичара књижевности;  - увиди Његошев значај за српску културу; анализира композицију 
Горског вијенца, као репрезентативног примера Његошеве поетике; повеже садржај књижевног дела и 
историјског контекста; разликује и анализира епске, драмске и лирске одлике; 

- Уочава доминантно осећање песимизма; примењује знања о романтичарској поетици 
анализирајући пренаглашене чулне сензације; интерпретира биографске околности живота Б. Радичевића 
којим је инспирисана његова поезија; објасни везу Ђулића и Ђулића увелака; анализира водеће мотиве 
одабране песме; уочи стилске фигуре и разуме њихову стилску функцију; интерпретира стваралачке 
околности Лазе Костића; наброји књижевне врсте и наслове дела аутора; издвоји основни мотив – 
песништво и надахнуће за стварање; уочи везу између песникових експлицитних и имплицитних мотива 
стварања; препозна и анализира симболички слој песме којима се приказује стваралачко надахнуће; 
представи основне карактеристике поетике Лазе Костића;  

‒ Упореди стилске карактеристике европског и српског романтизма; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Почеци стандардизације српског књижевног 
језика: Вукова језичка реформа (језик) 

Вукова језичка реформа: Предговор Српском 
рјечнику  (књижевност) 

Развој српског књижевног језика у другој 
половини 19. века и у 20. веку (језик) 

Принципи српске језичке норме – ћирилица и 
латиница (језичка култура) 

Вук Ст. Караџић – Писмо кнезу Милошу (одломци) 
(књижевност) 

Значај године 1847. (језик) 

П. П. Његош – Горски вијенац (књижевност) 

Бранко Радичевић – Кад млидија умрети 
(књижевност) 

Ђ. Јакшић, Орао  (књижевност) 

Јован Јовановић Змај - Ђулићи увеоци 
(књижевност) 

Лаза Костић – Међу јавом и мед сном 
(књижевност) 

Лаза Костић – Santa Maria della Salute 
(књижевност) 

 

 

Упознавање ученика са одликама романтизма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Истицање романтичарских одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

VI- ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛИЗАМ У ЕВРОПИ Време:фебруар/март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области реализма 

И
сх

о
д

и
 

‒ Објасни књижевнотеоријске одлике појма манифеста; наведе основне податке о животу и делу 
Оноре де Балзака и његовом значају за француску књижевност; објасни основне поетске идеје Балзаковог 
рада; објасни циљ Балзаковог стваралаштва; издвоји из текста најважније 

‒ Протумачи и вреднује посебности књижевних јунака и јунакиња реализма (проблем рода, 
идентитета, класне раслојености); 

‒ Наведе основне био-библиографске податке о Толстоју; објасни структуру романа-реке; тачно 
локализује и одреди тематско-мотивску структуру; образложи мото романа и функцију прве реченице; 
покаже способност аналитичког размишљања, повезивања садржаја и запажања појединости; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Реализам у европској књижевности – поетичка 
обележја (књижевност) 

Оноре де Балзак – Предговор Људској комедији 
(књижевност) 

Оноре де Балзак – Чича Горио (књижевност) 

Н. В. Гогољ – Шињел (књижевност) 

Л. Н. Толстој – Ана Карењина (књижевност) 

 

 

 

Упознавање ученика са одликама реализма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Истицање реалистичких одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VII- ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛИЗАМ У СРБИЈИ Време:март/април 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области реализма 

И
сх

о
д

и
 

- Дефинише појам реализма 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 

- Разуме однос књижевности и других уметности 

- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и интерпретативној 

улози 

- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 

- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род (жанр) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Реализам у српској књижевности (књижевност) 

Светозар Марковић – Певање и мишљење; 
Реалност у поезији (књижевност) 

 
Милован Глишић – Глава шећера (књижевност) 

Лаза Лазаревић – Ветар (књижевност) 

Радоје Домановић – Данга (књижевност) 

Стеван Сремац – Ибиш-ага (књижевност) 

Бранислав Нушић – Госпођа министарка 
(књижевност) 

 

Упознавање ученика са одликама реализма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Истицање реалистичких одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: 
МОРФОЛОГИЈА 

Време:Током целе године 

Циљеви Обнављање, утврђивање и стицање знања из области језика 

Исходи 

- Дефинише појам морфологије 
- Разуме однос језика и правописних правила 
- Познаје начин грађења речи 
- Разуме појам префикса, суфикса и инфикса 
- Активно примењује претходно стечено знање о врстама речи 
- Препознаје променљиве и непроменљиве врсте речи 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Променљиве врсте речи 
(именице, заменице, придеви, 
бројеви, глаголи); непроменљиве 
врсте речи (прилози, предлози, 
узвици, везници и речце). 

Настава језика обично се изводи вежбањем, обнављањем стечених знања из 
претходних разреда и из основне школе. На  примерима текстова и путем тестова и 
контролних задатака проверава се знање ученика из области морфологије 
(препознавање променљивих и непроменљивих врста речи). 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода текста 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

Праћење 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин 
праћења 

Одговори ученика, резултати са тестова и 
контролних задатака 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.1.6. 2.1.1-2.1.6. 3.1.1-3.1.5. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА ПИСМЕНОГ И 
УСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА 

Време:октобар, децембар, март, мај 

Циљеви Провера знања из области усменог и писменог изражавања 

Исходи 

- Поседује вештину усменог изражавања 
- Успешно примењује правописна правила у писменом изражавању 
- Разуме вредности и значај усмене уметности речи и њихову улогу у култури и 

књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Четири писмена задатка и реторичке вежбе 
(рецитовање намапет научених стихова). 

По плану и програму предвиђена су четири писмена 
задатка (два су слободни састави, а два су из градива). Теме за 
писмене задатке прилагођавају се интелектуалним способностима 
ученика. Током целе године развија се култура писменог и 
усменог изражавања кроз наставу књижевности и језика, преко 
домаћих задатака и усмених одговора. 

Методе рада Писмени радови 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика 

Праћење 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин 
праћења 

Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по 
нивоима 

1.3.1-
1.3.8. 

22.3.1-
2.3.6. 

22.3.1-2.3.6. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:  ЛЕКТИРА Време:током целе године 

Циљеви 
Унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, доживљавању и 

проучавању књижевних дела 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Исходи 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 
- Разуме однос књижевности и других уметности 
- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и 

интерпретативној улози 
- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 
- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род 

(жанр) 
Наставнe јединицe Начин реализације 

Молијер „Тврдица“, Јован Стерија Поповић „Кир 
Јања“, А.С. Пушкин „Евгеније Оњегин“, П.П. Његош „Горски 
вјенац“ Иво Андрић „Мост на Жепи“, Драгослав Михаиловић 
„Кад су цветале тикве“, Л. Н. Толстој „Ана Карењина“, , Б. 
Нушић „Госпођа министарка“ 

Код часова домаће лектире ученици се упућују да 
код куће прочитају дела, да изврше њихову анализу, да 
окаректеришу ликове, да издвоје поруке и разумеју 
особености модерне књижевности. На часовима домаће 
лектире читај се одломци, говори се о ликовима и 
композицији дела, врши се детаљна анализа и говори се о 
биографијама самих писаца. 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода текста 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Књижевна дела, читанке 

Праћење 

Инструменти    Усмени одговори, разговори, рад код куће   

Начин 
праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, 
читалачка свест 

ОС по 
нивоима 

1.2.1-
1.2.9. 

2.2.1-
2.2.9. 

3.2.1-3.2.9. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе језика 
и књижевности. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на капитална дела 
књижевности деветнаестог века и на елементарна знања из области језика. Читају се одломци, врши се детаљна анализа 
књижевних дела, раде се најједноставније вежбе из области језика (синтаксе).  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка књижевности и читању књига организује се додатна настава тако што се сваке 
недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из 
области језика, усмеравају се у зависности од склоности за рад по различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска 
...)  
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Енглески језик 

Образо
вни профил: 

Математички смер Разред: 
 

II 5,7 

Предм
ет: 

 Енглески језик 
Недељн

и фонд 
часова: 

1
+05 

Годиш
њи фонд 
часова: 

5
5,5 

Просветни гласник: Број   
4 
 

Година: 
2

020. 
 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз часове  теорије и вежби (37+18,5). На часовима 
вежби одељење се дели на две групе, групу А и Б. Теоријска настава се реализује у учионици. 
Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у 
групи , 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна 
свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради 
задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе 
из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Ради  се на стицању стратешких 
компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, дедуктивно/индуктивно 
закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко расуђивање, самостална 
контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора. 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. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног 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. Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: 0, 1  Обнављање градива / Unit 1 LOOKS 
(1.1-1.7 & Review) Свакодневни живот (дневна рутина,  слободно време, 
интересовање, хоби) 

 

Време: СЕПТРЕМБАР 

Ц
иљ
ев
и 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стртегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (Defining relative clause) и вокабулара (Work). Обрада 
вокабулара : appearance, personality. Обрада граматике: Dynamic and state verbs. 

И
сх
од
и 

Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Успешно користи знања, вештине и навике којима је овладао у претходним школским годинама. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте 

читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, ушутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 

износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Са разумевањем слуша радио програм о пријатељству. 
- Са разумевањем чита кратак новински чланак у вези са генима, генетиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 0 
1. Уводни час - упознавање ученика с планом 

наставе и учења за други разред 
0.1/0.2/.03/0.4 
1-А .Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
2.Looks - -Adjectives for describing appearance and 

personality 
1-B.Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
3.Dynamic and state verbs  verbs /reading –multiple 

choice 1.2+1.4 
2-A .1.6-Speaking –describing a person 
4. Present perfect continuous  
Writing about someone dear  1.5.+1+7 
2-B .1.6-Speaking –describing a person 
5. Focus Review  
3-A .WB Review 6. Grammar – Dynamic and state 

verbs 
 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем 

стечених знања из претходног разреда  
(обнављање времена The Simple Present, The 

Present Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, 
The Future Forms, првог и другог кондиционала, 
компаратива и суперлатива, вокабулара везаног за одећу 
и куповину, књига и филмове, технологију). Подсетити 
ученике за модалне глаголе који изражавају обавезу и 
обновити вокабулар везан за образовање и рад. Обрадити 
вокабулар за  описивање  људи (њихов изглед) и 
дискутовати  о њиховим личностима. Обрадити разлику и 
употребу глагола стања и радње. Обратити пажњу на 
вештину  слушања радио програма о пријатељству са 
разумевањем, и вештину читања кратког новинског 
чланка у вези са генима, генетиком да би се разумеле 
главне појединости у чланку. Обрадити The Present 
Perfect Continuous користећи монолошко - дијалошки и 
комуникативни метод који граматичку грађу доводи у 
везу са одговарајућим комуникативним функцијама и 
темама. 

 Припремање наставника за часове, водећи рачуна 
о особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 
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Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 

писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин 
праћења 

Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи 
задатак, активност ученика. мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 Just do it! (2.1-2.7 & Review) 
 Спортови и спортске манифестације 
 

Време:ОКТОБАР 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : sport, compound nouns, collocations. Обрада граматике: Narrative tenses Разумевање 
детаља кратких разговора о узорима. Разумевање главних идеја чланка о параолимпијској атлетичарки. 
Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се тражи или да нечије мишљење и како да се 
изрази слагање или неслагање са нечим. 

И
сх
од
и 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази потребне информације  у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 

- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном 

добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Описује начине одевања и нагађа у вези са људима на фотографијама. 
- Користећи електронску пошту описује изглед и карактеристике особа. 
- Дискутује о спортским активностима користећи адекватан вокабулар. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

 
6 

2.1 / Just do it ! 
2.2/Narrative tenses  
Vocabulary /sport , compund nouns, collocations  
 

3/
B 

WB Review 

7 2.3/ Listening  
Sentence completion  /2.4 Reading  
Gapped text 

4-
A 

WB Excercises  
2.1/2.2/2.3 

8 2.5/2.6  
Grammar –Verb patterns  
Speaking  
Asking for opinions , agreeing and disagreeing  

4-
B 

WB Excercises  
2.1/2.2/2.3 

9 2.7/ Writing 
Focuus  Review  2  

5-
A 

WB Excercises  
2.4/2.5/2.6/2.7 
WB    Review  2 

10 Short grammar test  

5-
B 

WB Excercises  
2.4/2.5/2.6/2.7 
WB Review  2  

Увођење вокабулара везаног за 
спорт и дискусија о спортским 
активностима, изражавање слагања и 
неслагања,прихватања или упућивања 
позива. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања чланка на задату 
тему. Увести  наративна времена : The 
Simple Past, The Past Continuous, The Past 
Perfect. Користећи комуникативни 
приступ и еклектички метод обрадити 
разумевање главних идеја чланка о 
параолимпијској атлетичарки.Обрадити 
разликовање разних глаголских 
структура: verb+ to+ infinitive, verb + 
object + to infinitive 

Verb + ing, modal verb + infinitive 
without to. Користећи комуникативан 
метод рада увежбати изражавање 
слагања/неслагања, предлагања, 
прихватања или упућивања понуде или 
позива. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 

писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи 
задатак 

ОС по 
нивоима 

1.3.2. 1.4.4 
 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 
2.2.4 

     

3.2.1. 
 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 Going places(3.1-3.7 & Review) - Познати 
градови и њихове знаменитости  

 
Време:НОВЕМБАР 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : compound nouns, travel collocations, phrasal verbs. Учење како да се тражи или да 
савет. Учење писања приче. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура used 
to/would. 

 

И
сх
од
и 

Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се 
односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, 
кратке новинске вести). 

- Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Са разумевањем пише кратак чланак, по моделу, у вези са догађајем који се догодио у прошлости. 
- Дискутује о путовањима и различитим облицима превозних средстава. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном 
добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 

7. 
 

3.1 Going places  
Travel collocations-compound nouns-

phrasal verbs  

6/
A 

3.1/3.2/.3.3. 
Grammar , present and past 

speculation, Listening (multiple choice) 

8. 3.4. Reading , mutilple matching  

6/.
B 

3.1/3.2/.3.3. 
Grammar , present and past 

speculation, Listening (multiple choice) 

9. 
 

3.5.Grammar  
Used to and would   
3.6 Speaking –asking and giving advice 
 

7/
A 

WB 3.4/3.5/ 

10
. 

3.7. Writing –stories about journeys  

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
познате градове и њихове знаменитости и уче 
колокације везане за путовања, фразалне глаголе и 
сложене именице које користе приликом путовања 
авионом. Упознати ученике са језичким спекулацијама 
у садашњем и прошлом времену и граматичким 
структурама used to/would. Обратити пажњу на  
проналажењу  специфичних детаља у кратким 
текстовима и разумевању главних идеја у 
конверзацији. Вежбати у пару како се тражи или даје 
савет. Обрадити писање приче - увод, главни 
параграфи, закључни параграф. 

Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, 

визуелна, писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, 
метода демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи 
задатак 

ОС по 
нивоима 

1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 

2.1.1., 2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 
2.5.4. 

      

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Eat up 
Храна 
 

Време:ДЕЦЕМБАР/ЈАНУА
Р/ 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : food, flavours, textures. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање 
главних идеја чланка. Учење о изражавању будућих радњи. Учење како да се тражи или да савет. Учење 
писања имејла. 

И
сх
од
и 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке       

Наставнe јединицe Начин реализације 
Eat up 

12 
 

Writing a short story  

6/
B 

3.1/3.2/.3.3. 
Grammar , present and past speculation, 

Listening (multiple choice) 

13 The first written exam 

7/
A 

WB 3.1/3.2/3.3 
Self scheck  

14 
 

Correction of the first written exam  

7/
B 

WB 3.1/3.2/3.3 
Self scheck  

15 4.1 Eat up  
Describing food (liking/disliking) 

8/
A 

WB 4.1/4.2 

16 4.2 /4.3 
Grammar(future time clauses)  and 

listening  (multiple matching) 
8/

B 
 

WB 4.1/4.2 

 

 
 Увести вокабулар везан за храну као и аспекте 

будућих времена:The Future Continuous and the Future 
Perfect користећи комуникативни приступ и еклектички 
метод.  

Објаснити писање формалних и полу формалних 
писама, меилова и  суштину и битне појединости 
монолошког излагања. Упознати ученике са техникама 
проналажења  специфичних појединости у дужем 
тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике о храни. 
Вежбати у пару или групи наручивање хране у 
ресторану и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, 

визуелна, писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, 
метода демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика 
Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи 
задатак 

ОС по 
нивоима 

1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 

2.3.3 2.3.3., 
3.4.2., 3.3.1 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Eat up 
Храна 
 

Време:  
JANUAR/FEBRUAR  

Ц
иљ
ев
и 

Понављање градива из претходне наставне теме. 

И
сх
од
и 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

17. 4.4. /4.5  Reading multiple choice 
Writing  
 
9/A  WB 4.3/4.4  listening  and reading activities  

18. Focus review  4 

9/B WB 4.3/4.4  listening  and reading activities 
 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

тестови 

Начин 
праћења 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по 
нивоима 

1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 

2.3.3 2.3.3., 
3.4.2., 3.3.1 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V One world Живи свет и заштита животне 
средине 

 
Време: FEBRUAR 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : natural world, verb collocations. Учење о члановима. Разумевање детаља интервјуа. 
Учење структуре текста. Учење изражавања и правдања мишљења. Учење писања „за и против“ есеја. 

И
сх
од
и 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

-Правилно користи и разуме већи број сложенијих језичких структура. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи чланове. 
- Проналази потребне детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру текста. 
- Аргументовано изражава и оправдава своје мишљење.  
- Изражава и аргументује своје ставове у кратком, по моделу написаном есеју. 
- Дискутује о људском телу и повредама користећи адекватни вокабулар. 

- Користи други кондиционал како би дискутовао о имагинарним ситуацијама у прошлости. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 

19
. 

5.1/5.2 
Vocabulary –natural world ,verb 

collocations /articles revision  
10

.A 
WB 5.1/5.2 
Vocabulary –natural world ,verb 

collocations/articles revision 

20
. 

5.4/5.5  Reading – gapped text 
Google earth /grammar non-defining 

relatives  
10

.B 
WB 5.1/5.2 

Увести  вокабулар везан за живи свет и заштиту 
животне средине и колокације са глаголима. Упознати 
ученике са  изражавањем и правдањем мишљења. 
Увести писање „за и против“ есеја и одговарајуће врсте 
/технике читања. Објаснити писање  есеја на задату 
тему. Упознавање ученика са  употребом члана и 
односних реченица: Defining and non-defining relative 
clauses. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Vocabulary –natural world ,verb 
collocations/articles revision 

21
. 

5.6/5.7 Speaking and writing  

11
.A  

WB 5.4/5.5  reading and grammar 

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, 

визуелна, писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, 
метода демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по 
нивоима 

1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 

2.2.6., 2.5.2., 2.3.2., 
2.4.2.,., 2.5.2 

      

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI Get well Здравље 
 

Време: МАРТ 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : parts of the body, injuries, body idioms. Учење о другом кондицоналу и 
конструкцијама са wish/if only. Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља 
у неком тексту. Учење трећег кондиционала. Учење како се разговара са лекаром Учење писања медицинског 
чланка. 

И
сх
од
и 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 
- Дискутује о телевизиском програму користећи адекватан вокабулар; тражи и даје своје мишљење о 

телевизијском програму. 
- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 

- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 

22. 6.1/6.2 Get well /body parts , injuries , body items 
Second conditional 
11.B WB 5.4/5.5  reading and grammar 

23. 6.4 SB and WB Reading A story of hope  

12.A  6.1/6.2 workbook exercises +listening  

24.Grammar and speaking –third conditional , 
Doctor`s appointment-talking about health, illness..  
12.B 6.1/6.2 workbook exercises +listening 

25. 6.7 Writing and Focus review  6  

13.A  6.4/6.5  Unit 6 review 
 

Увести вокабулар везан за здравље: делове тела, 
повреде, идиоме са деловима тела. Обрадити  други и 
трећи кондицонал и конструкције са wish/if only. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, 

визуелна, писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, 
метода демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по 
нивоима 

 
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 

2.3.4., 2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 
2.1.3., 2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII In the spotlight Медији и комуникација 
 

Време: АПРИЛ/Maj 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : television, modifiers with base and extreme adjectives, Учење о управном говору. 
Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење тражења одређених детаља у чланку, Учење управног 
говора – пребацивање питања и императива у управни говор. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај. 

И
сх
од
и 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 
- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 
- Тражи и даје дозволу. 
- Тражи дозволу и учтив начин поставља захтеве. 
- Пише, по моделу, рецензију неког догађаја. 
- Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

26. In the spotlight 6.1/6.2 
Television, adjective modifiers 
Reported speech –statements   
13.B  6.4/6.5  Unit 6 review 

27.7.4 Reading –multiple matching 7.5. indirect speech  
Questions and imperatives  
14.A WB 7.1/7.2/7.3  

28. WB Focus review 7 and SB Focus review 7  

Увести вокабулар везан за медије и 
комуникацију. 

 Обрадити  управни говор, потврдне реченице и 
пребацивање питања и императива у управни говор. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
објаснити како се тражи дозвола или љубазан захтев.   
Објаснити важност разумевања главних идеја кратког 
монолога и тражења одређених детаља у чланку. 
Проверити знање граматичких појмова кроз испитивање 
писмено и усмено, активност ученика, мотивације, 
вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, 

визуелна, писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, 
метода демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по 
нивоима 

      
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 

2.4.3., 2.3.7., 2.5.1. 
      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIII Good citizens 
Интересантне животне приче и догађаји 
 
 

Време:Maj /Jun 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада вокабулара : human qualities, suffixes, verb phrases. Учење о пасиву Разумевање детаља 
интервјуа Разумевање структуре текста. Учење конструкције „have something done“. Учење како се изражава 
мишљење и указује на предности или мане. Учење како се пише есеј где се изражава мишљење 

И
сх
од
и 

 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру дидактички прилагођеног текста. 
- Разуме грађење и успешно користи глаголску структуру have something done. 
- Пружа своје мишљење и аргументовано излаже предности и мане идеја. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном есеју. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
 

29
. 

Good citizens 8.1/8.2  
Human qualities –verb phrases/passive 

voice  
 

14
.B 

WB 7.1/7.2/7.3  

30
. 

8.4 reading gapped text  

15
.A  

8.1/8.2 vocabulary and grammar  

31
. 

The second witten paper  

15
.B 

8.1/8.2 vocabulary and grammar  

32
. 

Correction of the second written paper  

16
.A  

8.3/8.5 listening and reading  

33
. 

8.7 and Focus review 8  

16
.B 

8.3/8.5 listening and reading  

34
. 

8.6 have something done  

17
.A 

WB 8.6 /8.7  
Grammar and writing  

35 8.7 Writing  and opinon essay  

17
.B 

WB 8.6 /8.7  
Grammar and writing  

36 Focus review 8 

Обрадити вокабулар : human qualities, suffixes, 
verb phrases. Обрадити  пасив и конструкцију „have 
something done“и користити их у свакодневном говору. 
Објаснити важност разумевања детаља интервјуа и 
структуре текста. Вежбати како се изражава мишљење у 
вези са културом, традицијом и обичајима и указује на 
предности или мане. Вежбати како се пише есеј где се 
изражава мишљење. Користити методе/технике и 
облике рада, које активирају ученике и у којима су 
самосталнији у раду: анализа текста , видео материјали. 
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 
географија,  ликовно- цртежи, музичко васпитање-, 
верска настава- грађанско васпитање-историја,српски 
језик Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

18
.A 

WB Focus review 8 

37
. 

Systematization  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, 

визуелна, писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, 
метода демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, 
мотивација, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин 
праћења 

Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по 
нивоима 

      
2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 

2.4.2. 
3.2.1., 3.5.1 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за 
ученике који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују 
настави при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languages in Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
 
 
 
Comparing countries: food 
 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број 
часова припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Немачки језик 

Смер: Друштвено-језички и Природно-математички смер Разред: Други 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 + 
18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим 
одељењем и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења, наизменично 
сваке друге недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из 
обрађене теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
  

 
Циљеви и задаци наставног 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.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Ferien: Meer und Mehr 
Време: септембар и октобар, 7 + 
3 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање и усвајање нове лексике на тему „распуст, путовања временске прилике“; 

Обнављање граматике: зависне реченице са „wenn” i “dass”,  принципи сложеница и деривације придева у 
немачком језику 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о својим утисцима са летњег распуста користећи облике за прошло време 
− води разговор са партнер(к)ом у вези са омиљеним типом одмора користећи понуђене говорне 

моделе 
− дискутује о различитим начинима провођења летњег и зимског одмора 
− опише временске услове на основу података из синоптичке карте 

− изнесе предлог у вези са активностима на одмору користећи се конјунктивом претерита 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Urlaubsziele  
− (Un)wichtig im Urlaub? 
− Urlaubstypen 

 
 

Увођење теме кроз разговор о личним искуствима, 
могућностима и жељама у вези са путовањима; 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија из часописа, са 
интернета или из личне архиве, проспеката, разгледница 
и сл.  

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда 
пројеаката 

ОС по нивоима                   



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Ereignisse und Fakten 
Време: октобар и новембар, 
7 + 4 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са догађајима који су обележели почетак 21. века; 

Анализа и припрема материјала за писање извештаја о неком догађају из прошлости; 

Обрада језичких средстава за изражавање прошлости, и у сложеним реченицама 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ ослањајући се на општа знања и контекст увиђа значење непознатих речи у оквиру краћег биографског 
или хронолошког текста; 

‒ проналази, издваја и разуме основну поруку и суштинске информације у краћем биографском  или 
хронолошком тексту; 

‒ користи савремене видове комуникације у циљу проналажења биографских елемената. 
‒ користи перфекат у оквиру простих и сложених реченица у разговору о догађајима који су се одиграли 

у прошлости; 
‒ користи претерит као приповедачко средство приликом причања; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

−  Ereignisse  
−  Ereignisse – mal persönlich 
−  Berühmte Persönlichkeiten 

 

Увођење теме кроз разговор о личним 
доживљајима из прошлости; 

Обрада граматичких јединица: перфекат и 
претеритум, временске реченице уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија и текстова из часописа и 
са интернета.   

  
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Gesundheit 
Време: децембар, 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 Овладавање лексиком за описивање делова тела и здравственог стања као и за комуникацију на тему здравље, 
савети и предлози, прихватање и одбијање; 

Овладавање граматичким структурама: зависне реченице са “sodass”,  односна и узрочна реченица, императив 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− наведе делове тела; 
− учествује у краћим дијалозима у вези са спортским активностима и здрављем; 
− размењује информације и мишљење са саговорником у вези са спортским активностима и здрављем; 
− говори о спортским активностима којима (би требало да) се бави и којима се (није) бавио и исказује 

жеље у вези са тим; 
− даје савете саговорнику у вези са здрављем користећи императив као језичко средство; 
− уз краћи аргумент одбије предлог саговорника;  
− говори о свом односу према здрављу;  
− наведе узрок и последицу вршења одређене радње у вези са здрављем; 
− разуме краћи текст у вези са штетним утицајем пушења на здравље; 
− исказује мишљење у вези са утицајем пушења на здравље и околину; 
− ближе описује особе и предмете користећи релативне реченице у говорној и писаној форми; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

− Körperteile 
− Wie hilfst du deiner Gesundheit? 
− Hilfe! Was soll ich tun? 
 
 

 

Визуализацијом и пантомимом увести називе 
делова тела и здравственог стања; 

Кроз симулиране ситуације увежбавати кратке 
разговоре на тему здравље.  

Обрада теме здравствени проблеми и савети за 
њихово превазилажење кроз читање текстова и 
прикупљање идеја у разреду. 

Обрада граматичких јединица: последична, 
односна  и узрочна реченица, повратна заменица и 
императив уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија и текстова из часописа и 
са интернета.   

  
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Im Verkehr 
Време: Јануар, Фебруар 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање места саобраћајне незгоде и узрока исте.  

Оспособљавање ученика за писање извештаја са лица места. 

Коришћење редова вожње;  развијање свести о предностима и манама појединих превозних средстава. 

 

Овладавање граматичким структурама: условне реченице,  род именица, предлози са дативом и акузативом 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о безбедности у саобраћају и о повредама које могу да настану услед непоштовања прописа 
− опише место саобраћајне незгоде 
− постави питања у вези са узроцима саобраћајне незгоде 
− напише извештај о незгоди 
− изрази претпоставке 
− користи редове вожње 
− препознаје називе појединих делова аутомобила 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Unfallort 
− Und das war der Anfang! 
− Es geht aber auch so! 
 
 

Описивањем слике уводи се лексика у вези саа 
темом. 

На основу слике и личног животног искуства 
износе се претпоставке о узроцима незгода. 

Увидом у ред вожње и дедукцијом долази се до 
самосталног закључивања о форми планова вожње.  

Кроз симулиране ситуације увежбавати кратке 
разговоре на тему путовање и тражење информација у 
вези са путовањем. 

 Обрада граматичких јединица: последична, 
односна  и узрочна реченица, повратна заменица и 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

императив уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија редова вожње и текстова 
из часописа и са интернета.   

  

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, редови вожње, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

V - ТЕМА/МОДУЛ: Kleider machen Leute 
Време: Фебруар, Март 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање људских карактера, изгледа и одеће.  

Оспособљавање ученика за оријентацију у великим робним кућама. 

  

Овладавање граматичким структурама: деклинација придева, компарација придева, негација 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о познатим и непознатим особама 
− врши упоређивање људи на основу њиховог карактера или изгледа 
− изражава своје мишљење о људима 
− даје савете на тему облачење 
− пита за одређене одељке у робној кући 
− користи компарацију придева 
− препознаје придевске наставке и да их продуктивно користи 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Wer ist wie? 
− Kleidung 
− Einkaufen im KaDeWe 
 
 

 

Читањем чланака о познатим личностима, 
коришћењем уџбеника и интернета, скупљају се 
информације о карактерима личности њиховом изгледу. 
Кроз дијалоге се увежбава лексика 

Демонстративном методо обнавља се лексика у 
вези са одећом, бојама и дезенима.  

На основу сликовног материја и личног искуства 
систематизују се одељци у великој робној кући и 
увежбава лексика у вези са њиховим садржајем.  

  Обрада граматичких јединица: деклинација и 
компарација придева као и негација уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

 
   

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, проспекти,  

П
р

а
ћ

е
њ е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Parterschaften 
Време: Март, Април 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање карактерних особина људи и односа међу људима.   

Оспособљавање ученика за изражавање ставова о партерима и партенрским односима.  

писање извештаја са лица места. 

Сензибилизација ученика за постојање различитих животних стилова и упознавање са њиховим 
карактеристикама.  

Овладавање граматичким структурама: придевска промена,  намерна реченица, предлози са генитивом 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− чита личне огласе и да их коментарише 
− говори о свом карактеру и какртеру других људи 
− искаже свој став о идеалном партнеру 
− препознаје и именује хороскопске знаке 
− чита текстове о различитим стиловима живот а и да дискутује о њима 
−  

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Kontaktanzeigen 
− Sternzeichen 
− Jedem Tierchen sein Pläsierchen! 
 
 

 

Коришћењем материјала из уџбеника и са 
друштвених мрежа обрађује се лексика у вези са 
насловном темом: партенрски односи.  

Читањем хороскопа из часописа и повезивањем са 
својом личношћу усваја се лексика која изражава 
карактерне особине личности.  

Упознавање са различитим стиловима живота на 
основу текстова из уџбеника и из часописа.  

Израда презентација са приказом 
каркатеристичних момената из живота појединих 
социјалних група. 

  
  

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
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Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Zukunftsvisionen 
Време: Мај, Јун 
8 + 4 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Развијање осећаја за важност планирања будућности. 

Обнављање и увежбавање лексике у вези са личним плановима и очекиваним догађајима у будућности.  

Сензибилизација ученика за поимање света у коме живимо и шансе и опасности развоја. 

  

Овладавање граматичким структурама: пасив, допусне реченице, инфинитивске конструкције. 
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о својим плановима за будућност 
− искаже своје виђење будућности света 
− говори о страховима и надама младих  у вези са будућношћу 
− формулише исказе у прошлом, садашњем  и будућем времену 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Schon Zukunftspläne? 
− Wie wird die Welt in der Zukunft aussehen? 
− Zukunftsangst? Zukunftshofnung? 
 
 

 

Уводним асоциограмом о представама из 
будућности уводи се лексика у вези са темом. 

Радом у групама формулишу се једноставни 
искази о плановима за блиску будућност. 

Прикуплја се материјал о плановима за будућмост 
на глобалном нивоу као и о могућим опасностима. 

Обрада граматичких јединица: пасив, допусне 
реченице, инфинитивске конструкције. 

 
   

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 

 

Италијански језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:   II 

Предмет:  Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 
теори
ја18,5 
вежбе 

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се 
реализује у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради 
задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе 
из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка 
грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама 
и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 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. 
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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:       In giro per negozi    (Куповина)  Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
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Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (presente) и вокабулара (andare in giro per negozi).  



Гимназија, 

Лесковац 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности, одласка у куповину. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

IN GIRO PER NEGOZI 
1.Colori e materiali   - T 
1.Come si vestono ?    
2.Cerco un pullover! - T 
2.Che taglia porti ? 
3.In un negozio di calzature- T 
3.I pronomi indiretti atoni e tonici   
4.Centri comerciali aperti anche la domenica -T 
4.Come possono essere ? 

 
Упутити ученике на садржаје попут описивања 

одеће, исказивања бројева, изражавања сумњи, давања 
савета, као и исказивања мишљења.  

Поновити боје кроз разна вежбања, затим глагол 
piacere, индиректне заменице,увежбавање императива у 
2.лицу једнине. Коришћење разноврсних техника/метода 
и облика рада.  Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: грађанско васпитање,српски језик 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања. Постављање ученика у 
различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2 ,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

по нивоима 

2.СТ.1.1.1 ОС  

2.СТ.2.2.4.
 2.СТ.1.4.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Quando ero piccola   (Кад сам била мала) Време:  ОКТОБАР/НОВЕМБАР 
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Обрада вокабулара :речи за описивање животних ситуација из прошлости . Обрада граматике: imperfetto, 
passato prossimo . Уочавање разлике између уобичајених прошлих радњи (imperfetto) и онога што се догодило 
само једном (passato prossimo ). 
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава.  
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5.La settimana bianca - T 

5.Come mi sta ? - videocorso 

6.Questo/quello –Troppo /molto -T 

6. Esercizi grammaticali : imperativo e pronomi diretti e indiretti 

7.Dettato -T 

8. Il significato dei colori -T 

9. E i bambini ci chiedono di proteggere gli animali -T 

10.Quando ero piccola – Imperfetto -T 

11. Da piccola avevo un cane -T 
12. Први писмени задатак-T 

Увођење вокабулара везаног за догађаје 
из прошлости,изражавање слагања и 
неслагања. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања на задату тему. 
Увести  времена:imperfetto,passato 
prossimo,поновитииндиректне заменице  
На што више примера обрадити разлику у 
употреби ова два прошла времена. 
Проверавање знања граматичких појмова, 
кроз испитивање – писмено (писмени 
задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:   Un tipo interessante   (Занимљив лик) Време:  ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара :речи везане за опис како физичких одлика,тако и особина неке особе.. Учење описивања 
друге особе. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –глаголи:  
farcela, sapere e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire и condizionale 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратак опис  особе по моделу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

 Наставнe јединицe Начин реализације 

Un tipo interessante    

13. Поправак Првог писменог задатка-T 

7. Un tipo interessante - Com'è 

14. Un tipo interessante-T 

8. L'articolo giornalistico 

15. E adesso che facciamo – Condizionale -T 
16. Una serata tra amici – videocorso -T 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неке особе у физичком или психичком 
смислу.Упознати ученике са глаголима:  farcela, sapere 
e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire kao i 
потенцијал.Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: илустрација, 
табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Ti va di venire – al cinema ?                           
(Да ли би желео у биоскоп) 

 
Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :IL TEMPO LIBERO. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја излазака и других начина провођења слибодног времена. Учење како да се да предлог, прихвати или 
одбије, тражи или да савет.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
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- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ti va di venire? 

17. Tante idee per il tempo libero -T 

9. Le buone maniere nei luoghi pubblici 

18.La macchina l’ho portata dal meccanico -T 

19. Аl botteghino  -T 
10. Videocorso-Un appuntamento mancato 

 
 Увести вокабулар везан за слободно време. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о начину 
провођења слободног времена. Вежбати у пару или 
групи предлоге и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   Buon viaggio !    (Срећан пут) Време: ФЕБРУАР / МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :питати нешто љубазно, прихватити предлог, изразити изненађење и 
незадовољство.Употреба глагола volere all'imperfetto,глаголи sapere e conoscere al passato prossimo e 
all'imperfetto, глагол volerci. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Buon viaggio !     

20. Buon viaggio !     In vacanza -T 

11. Non lo sapevo ! 

21. Ho saputo che -T 

12. La Toscana in moto 

22. Diario di viaggio  (Passato prossimo e imperfetto)-T 
23. Videocorso - Ricordi romantici -T 

Увести  вокабулар везан за путовања. Упознати 
ученике са глаголима volere all'imperfetto,глаголима 
sapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, и 
глаголом volerci.Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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ћ
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: A   TAVOLA      (За столом) Време:  МАРТ/ АПРИЛ 

Ц
и

љ
е
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и

 

Обрада вокабулара : dieta , cibo ,parti del corpo.Учење о императиву и неправилном поређењу придева. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се 
разговара са лекаром и диететичаром. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

24.A tavola -T 

13.Diversi modi di mangiare 

25.Abitudini sane -T 

14. Videocorso - Una vita (poco) sana     

26.Abitudini alimentari -T 

27.Riscopri il gusto della tavola -T 
28.Diktat -T 

Увести вокабулар везан за здравље и здраву 
исхрану,спорт, делове тела. Обрадити императив. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Come va ?               ( Како је ? ) 

 
Време:   АПРИЛ/МАЈ 

Ц
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Увести вокабулар везан за здравље ,здраву исхрану , спорт и здрав начин живота. Разумевање главних идеја 
кратког монолога. Учење императива и неправилног поређења. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај и дају савети. 
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи императив како би пренео савете у вези здравог живота. 
- Тражи и даје савете. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Come va?   Ho mal di... -T 

15. In farmacia 

30. Fumi meno !  -T 

16. Meglio o migliore? Benissimo o ottimo? 

31. Припрема за Други писмени задатак -T 

32. Други писмени задатак -T 
33.Поправак другог писменог задатака  -Т 

Увести вокабулар везан за везан за здравље ,здраву 
исхрану,спорт и здрав начин живота. Обрадити  
императив и неправилно поређење придева. Користећи 
комуникативан и еклектички метод, објаснити како се 
тражи савет.Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено (писмени задатак) и усмено, 
активност ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе 
читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 



Гимназија, 

Лесковац 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Egregio dottor...                                      
(Поштовани господине ...) 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара везаног за писање званичног писма, молбе. Исказивање жеља и намера. Разумевање 
пословног писма.Разумевање структуре текста. Учење будућег времена (futuro semplice ). Учење како се 
представити званично . 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Egregio dottor...                                       

34. Egregio dottor...   Offerte di lavoro -Т 

17. Egregio Dottor Rossi  -   Il futuro semplice 

35. Uomini e donne al lavoro  - Stesso trattamento  Т 

18.Un colloqio di lavoro 

36. Curriculum vitae  -Т 

19. Colloqui di lavoro - videocorso 
37. Mettere o metterci - Esercizi grammaticali  Т 

Вежбати како се пише званично писмо. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, модела, питања и одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Comparazione irregolare 
Il futuro semplice 
Le canzoni italiane 
Le ricette italiane  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Француски језик 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ И ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред: II 

Предмет: Француски језик (други страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

Теори
ја 37 

+ 
вежб
е 18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

– 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 (усме- 

ног) 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Настава и учење француског језика треба да помогну ученицима да стекну 

неопходна знања и технику за функционално коришћење овог језика, као и да допринесу укупном интелектуалном развоју 
ученика. 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. 

                    Циљ образовно – васпитног рада : Развијање комуникативних способности на француском језику у 
говорном и писаном регистру, усвајање знања и позитивног односа према властитом идентитету. 

 Задаци образовно – васпитног рада : Продубљивање знања у другим областима кроз учење француског језика, 
развијање социјалних компетенција ученика, подстицање емоционалног и интелектуалног развоја код ученика. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 1  
Dis-moi ce que tu as fait, je te dirai qui tu es 

Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Представљање, описивање себе и других у прошлости. Изражавање потврде и негирање. Изражавање 
допадања и недопадања. Исказивање временских односа. Тражење мишљења и изражавање слагања и 
неслагања. Објашњавање узрока и избора. 

И
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Описује догађаје у прошлости. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским 
темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број 
фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 

свакодневним ситуацијама; описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости и прошлости у 
свом окружењу и изван њега. 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Cours introductif  

Mes vacances d'été 

On sait bien des choses ! 
Le plus-que-parfait 

Déjà vu... 

Exercices oraux et écrits 

Le candidat idéal 

Compréhension du texte 

Ученици обнављају прошла времена, (и 
плусквамперфекат), као и слагање партиципа глагола 
које се мењају са avoir. Користе заменице у служби 
ЦОД и узрочне маркере. Кроз текстове и аудио 
документе уче/усавршавају вештину описивања у 
прошлости, објашњавају узроке, образлажу избор. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
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Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама; дискусије 
примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1.  
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.2. 2.СТ.1.3.4. 
2.СТ.1.3.7 2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1. 
 

2.СТ.2.1.1.  
2.СТ.2.1.2. 2.СТ.2.2.2.  

2.СТ.2.2.5. 
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.7 2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1. 
 

2.СТ.3.1.1.  
2.СТ.3.1.2. 2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.2. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.7 2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 2: Les voyages forment la jeunesse 

 
Време: октобар 

Ц
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Излагање плана путовања, предлагање, изражавање мишљења, претпостављање, сналажење у простору 

И
сх

о
д
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Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима 
преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, 
јавном и образовном контексту. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-
запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Conditionnel présent (les hypothèses) 

Mystère de Juliette K. 

Les Français en vacances 
Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Etes-vous aventurier? 

 

Ученици обнављају/уче хипотезу (са интонацијом), 
кондиционал презента, предлоге и чланове за 
локализацију, као и вокабулар везан за путовања. Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају вештину 
излагања плана путовања, предлагања, изражавања 
мишљења, претпостављања, сналажења у простору. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће(укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.3. 2.СТ.1.1.4. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.3. 2.СТ.1.3.7. 
2.СТ.1.4.5. 2.СТ.1.5.1. 
2.СТ.1.5.2. 2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4. 2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.3. 2.СТ.2.1.4. 
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.2.2. 
2.СТ.2.3.3. 2.СТ.2.3.7. 
2.СТ.2.4.5. 2.СТ.2.5.1. 
2.СТ.2.5.2. 2.СТ.2.5.3. 
2.СТ.2.5.4. 2.СТ.2.5.5. 

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.3. 2.СТ.3.1.4. 
2.СТ.3.2.1. 2.СТ.3.2.2. 
2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.7. 
2.СТ.3.4.5. 2.СТ.3.5.1. 
2.СТ.3.5.2. 2.СТ.3.5.3. 
2.СТ.3.5.4. 2.СТ.3.5.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 3: La voix est le miroir de l’âme Време: новембар 
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Описивање карактера других, изражавање емоција, надања, планова 

И
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Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (особе, емоције, активности,). Користи задовољавајући 
број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 
свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Comment vous sentez-vous? 

Ça me met en colère 

Je suis frustré quand je... 
Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

 

Ученици обнављају/уче како да искажу емоцију, наду, 
планове, као и опис карактера (кроз текстове и аудио 
документе) помоћу иреалности у прошлости, прилога на 
-ment, лексике везане за осећања 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, игровне активности, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима; дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

2.СТ.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 4: On n’arrête pas le progrès ? Време: децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Изражавање/образлагање мишљења и како их презентовати 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (емоције, идеје, активности,). Користи задовољавајући 
број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 
свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Sauvons la planète  

Les décroissants croissent!  

La voiture en ville  

Voisin - voisine  

Les débats politiques  

Arrêtons de surconsommer  

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Révision générale 

 

Ученици обнављају/уче како да искажу емоцију, своја 
размишљања, планове (кроз текстове и аудио 
документе) помоћу субјунктива презента, лексике за 
изражавање/образлагање мишљења и еколошких идеја и 
знања 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани и графички радови, истраживачки рад 
ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; активности (израда паноа, презентација, 
постера за учионицу; дебате и дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код 
куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

2.СТ.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 5 
Les paroles volent, les écrits restent 

Време: јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Писање различитих типова порука, обавезивање, изражавање осећања, забране, могућности, начина 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (емоције, идеје, активности, даје упутства). Користи 
задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Le personnage mystérieux  

C’est de la part de qui?  

Désolé, mais…  

Il est interdit de stationner  

À la vie scolaire  

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

 

Ученици обнављају/уче да пишу различите типове 
порука, да искажу емоцију, забрану, могућност, начин 
(кроз текстове и аудио документе) помоћу субјунктива у 
зависним реченицама (лексика везана за емоције и 
употреба безличних глагола и израза), партиципа 
презента и жерондифа 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 6 - 
А chacun son cinéma 

Време: фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Препричавање/опис радње филма и ликова, изражавање и правдање мишљења 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (радњу филма и ликове, изражава и правда мишљење). 
Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-
запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

On se fait un film  
À la recherche d’un film  
Personnages de films  
Parlons cinéma 
Raconte-moi une histoire  

Réveillez le scénariste qui dort en vous!  

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученици обнављају/уче да пишу/говоре о филму и 
ликовима, износе и образлажу мишљење (кроз текстове 
и аудио или видео документе) помоћу ce que/ce qui/dont, 
употребом партиципа презента (лексика и изрази везани 
за (не)допадање, изношење става, филмски вокабулар) 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, писани 
радови, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 7- 
Y a-t-il une vie après l’école 

Време: март 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Синтеза и пренос информација, догађаја, разговора; презентација резултата анкете 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (преноси информације, догађаје, разговоре; презентује 
резултата анкете). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио 
или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Passerelles entre deux mondes?  

Je rêve d’être…  

Elle m’a dit…  

Zoom sur l’indirect Sоndages téléphoniques  

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученици обнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора; презентују 
резултата анкете (кроз текстове и аудио или видео 
документе) помоћу индиректног говора, слагањем 
времена, (ин)директном интерогацијом/интонацијом 
(лексика и изрази везани за анкетирање, тржиште рада и 
професионалну оријентацију) 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема, рад на тексту, писани радови, истраживачки 
рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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.); дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 7- 
Y a-t-il une vie après l’école 

Време: април 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Синтеза и пренос информација, догађаја, разговора; презентација резултата анкете 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (преноси информације, догађаје, разговоре; презентује 
резултате анкете). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио 
или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

À propos du discours indirect  

Inégalités  

C’est notre choix!  

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученици обнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора; презентују 
резултата анкете (кроз текстове и аудио или видео 
документе) помоћу индиректног говора, слагањем 
времена, (ин)директном интерогацијом/интонацијом 
(лексика и изрази везани за анкетирање, тржиште рада и 
професионалну оријентацију) 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема, рад на тексту, писани радови, истраживачки 
рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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.); дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 8- 
Je sais bricoler 

Време: мај 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Извештавање о догађањима, изјавама/говорима других, презентација чињеница и информација 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (извештава о догађањима, изјавама/говорима других, 
презентује чињенице и информације). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко 
препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Les médias francophones; été 2012  
L’été sera-t-il chaud?  
Les événements de l’été  
Les Français et l’information  
Et voici notre flash d’information  
Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученици обнављају/уче да пишу/говоре/прикупљају и 
преносе информације, догађаје, говор других; 
презентују чињенице и информације (кроз текстове и 
аудио или видео документе) помоћу пасива, 
интонацијом ради истицања нечега, кондиционалом као 
и другим средствима за пренос непроверених 
информација; користе заменицу en 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама (мини-дијалози, 
игра по улогама, симулације итд.); дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. Рад 
код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Tout finit par des slams Време: јун 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Исказивање идеја, осећања, дефинисање речи, стварање нових речи, игра речима 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (исказује идеје, осећања, дефинише речи, ствара нове, игра 
се њима). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, поетски, 
аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Paroles, paroles… 

« J’écris à l’oral »  

Les mots du dictionnaire  

Enfants de la rime, slamons ensemble!  

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Révision générale 

Ученици обнављају/уче да пишу/говоре / исказују 
стихове, идеје, осећања, дефинишу речи, стварају нове, 
играју се њима (кроз текстове и аудио или видео 
документе) помоћу различитих језичких регистара, 
мењањем ритма и интонацијом, стилским фигурама, 
персонификацијом, римом, компарацијом, слемом 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, игровне активности, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама; дискусије 
примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје наставе 
француског. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на елементарна знања 
из области језика: 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. 
Читају се и пишу кратки текстови, слушају једноставни аудио документи, раде се најједноставније вежбе из области 
језика (синтаксе).  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка француском организује се додатна настава тако што се сваке недеље 
одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из 
области језика, усмеравају се у зависности од индивидуалних склоности. 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, учествује на конкурсима и такмичењима.   

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из француског језика. 
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Руски језик 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички и природно-математички Разред: Други 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика.Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Я рад встрече! Време:Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Окно напротив 
-Настоящее время 
-Выражение прямого дополнения 
-Выражение посессивности 
-Текст: «Утро.Школа» 
-Текст:»Окна» 
-Закрепление темы « Я рад встрече» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Внешность обманчива Време:Октобар  
Ц

и
љ

е
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и
 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 -Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Писательница 
-Полная форма прилагательных 
-Выражение времени 
-Краткая форма прилагательных 
-Определительные местоимения 
-Текст:»Нефертити» 
-Внешность человека 
-Закрепление темы «Внешность обманчива» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Мой дом-моя крепость Време:Новембар  

Ц
и

љ
е
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и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-В квартире Достоевского 
-Прошедшее время 
-Количественные числительные 
-Переход прилагательных в  существительные;сущ.ые на-
ня 
-Текст:»Разговор с дизайнером» 
-Разговорная тнма: Дом,квартира,комната 
 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

 2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.     

  2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Праздник придёт-гостей приведёт Време:Децембар  

Ц
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    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Пасхальные колокола 
-Порядковые числительные 
-Вид глагола 
-Повелительное наклонение 
-Родительный падеж на –у,-ю 
-Текст:»Новогодняя история» 
-Праздники 
-Закрепление темы «Праздник придёт-гостей приведёт» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник      

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација       

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.        

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Жизнь в городе Време:Јануар,фебруар  
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    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Макс,его жена,русский язык и общественный транспорт 
Москвы» 
-Повелительное наклонение 1.л.мн.чис. и 3.л.ед.и 
мн.числа 
-Префиксальные глаголы 
-Родительный падеж мн.чис.без окончания 
-Текст «Невероятная история» 
-Разг.тема:Ориентация в городе,на улице,городской 
транспорт 
- Закрепление темы « Жизнь в городе» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

   2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.        

     2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.      

       2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.         

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:Мы соединяем юг и север Време:Фебруар,март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Это был я 
-Деепричастия 
-Выражение отрицания 
-Текст:»Июльская гроза» 
-Текст:»Славянский ход» 
-Разг.тема:Природа,климат,история 
-Закрепление темы «Мы соединяем юг и север» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка      
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.          

      2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.          

          2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.           

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Человек в мире технологий Време:април,мај,јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Учительница и ICQ 
-Два действия.Временные отношения 
-Действительное причастие настоящего времени 
-Текст «Извини» 
-Действительное причастие прошедшего времени 
-Самые популярные соцсети в России;СМС 
-Разг.тема:Разговор по телефону,формы речевого этикета 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.             
  

        2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.             

           2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.             
  

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време: 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                                       

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:  Време:  

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

И
сх

о
д

и
 

 

 

  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

  

Методе рада  
Облици рада  
Ресурси  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења  

ОС по нивоима    

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
Ресурси       

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти       

Начин праћења       

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Латински језик 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 
Разред: I I 

Предмет: Латински језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Читање, разумевање, тумачење, превођење једноставног изворног или адаптираног текста 
на латинском језику; идентификовање различитих односа у тексту, међу реченицама и унутар 
реченица; коришћење двојезичног речника; повезивање елемената латинског вокабулара са 
сродним речима у матерњем и страним модерним језицима; упознавање класичне културе 
(нарочито у њеном књижевном аспекту) и класичне цивилизације, политичке и културне историје 
класичних народа, њихове свакодневице, веровања, митова и легенди; разумевање смисла и 
вредности духовног наслеђа класичне цивилизације, као и 

њених материјалних остатака на нашем тлу и другде.  
– Рад у паровима, малим и већим групама (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; 

 
У писмене провере знања убрајају се три писмена задатка (од ових један у првом 

полугодишту) и контролни задаци. 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ наставе латинског језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања 

о језичком систему латинског језика и римској култури оспособи за разумевање, превођење и интерпретацију прилагођеног 
текста, препознавање утицаја латинског језика на уобличавање лексике и фразеологије у савременим језицима и уочавање 
значаја културног наслеђа античке културе. 

Циљ образовно-васпитног рада: да се путем стицања функционалних знања,  овладавања вештинама, 
формирања ставова и вредности обезбеди пуни интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 
ученика у складу са њиховим способностима, потребама и интересовањима; унапређење језичке, научне, уметничке, 
културне и техничке писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој. 

 

Задаци образовно-васпитног рада: обучавање ученика у раду са уџбеником, литературом, 
коришћењу научним методама рада, раду на реферату, контролним вежбама, те их и тако оспособити за 
самообразовање и самоваспитање, које стално постаје све више потреба сваког човека; актуелизацију 
наставне грађе, усавршавање и осавремењивање наставе и ваннаставног рада у целини, пружање помоћи 
ученицима у избору смера и животног позив, примену радионичарског облика рада, коришћење рачунара 
као услова нормалне комуникације у свету ненасилне комуникације. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Обнављање градива за први разред; Linguam 
latinam mecum discetis 

Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обнављање кључних елемената старог градива; овладавање инфинитивима и (семи)депонентним 
глаголима; упознавање са пореклом и исходима Римске комедије (палијате). Повезивање са српским, 
страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевножшћу, географијом. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске 
именске и глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и 
именске промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, 
основни латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког 
облика латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са 
сродним речима у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и 
изражавања; примени, у различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном 
књижевном аспекту) и класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове 
свакодневице, веровања, митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне 
цивилизације, као и њених материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Уводни час 

Обнављање времена презентске основе 

Обнављање треће деклинације 

Обнављање времена перфекатске основе 

Обнављање пасива; времена партиципске основе 

Инфинитив презента пасива 

(семи)депонентни глаголи; глагол fio, fieri, factus 
sum  

Linguam latinam mecum discetis 

Ученици обнављају прошлогодишње градиво. Читају, 
преводе и тумаче текст. Уз помоћ наставника и других 
ђака наводе се на закључак/ потврђују/коригују превод 
и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и 
информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
компетенцију за учење, естетичку компетенцију, 
комуникацију, одговоран однос према околини, 
одговоран однос према здрављу и учешћу у 
демократском друштву, 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.3.  

2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.2.2.  

2.СТ.2.2.6. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.4.3. 
2.СТ.2.5.2.  

2.СТ.2.5.3. 
2.СТ.2.5.5.  
 

2.СТ.3.1.2. 
2.СТ.3.2.1.  

2.СТ.3.2.6. 
2.СТ.3.3.1.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.2.  

2.СТ.3.5.3. 
2.СТ.3.5.5.  
 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

I/II/III - ТЕМА/МОДУЛ: Linguam latinam mecum discetis. Quis 
urbem Romam condidit. Historia, magistra vitae 
 

Време: октобар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Овладавање инфинитивима и (семи)депонентним глаголима, као и са инфинитивом перфекта и 
футура, акузатива с инфинитивом и глаголима volo, malo, nolo; упознавање са пореклом и исходима Римске 
комедије (палијате), као и са Вергилијевим ликом и делом. Повезивање са српским, страним језицима, 
историјом, историјом приватног живота, књижевножшћу, географијом, развијање сарадње, компетенције 
за учење, естетичке компетенције, комуникације, одговорног односа према околини. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Linguam latinam mecum discetis  

Инфинитив перфекта и футура; акузатив с 
инфинитивом 

Quis urbem Romam condidit  
Volo, malo, nolo 
Historia, magistra vitae 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговоран однос према 
околини. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

III/ IV - ТЕМА/МОДУЛ: Historia, magistra vitae; Formōsus esse 
videor Време: новембар 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање инфинитивима и (семи)депонентним глаголима, као и са инфинитивом перфекта и 
футура, акузатива с инфинитивом и глаголима volo, malo, nolo; овладавање номинативом с инфинитивом, 
глаголом FERRE и сложеницама, упознавање са ликом и делом Вергилија и Тита Ливија. Повезивање са 
српским, страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевножшћу, географијом, 
митологијом, развијање сарадње, компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Historia magistra vitae  

Nominatīvus cum infinitīvo  

Глагол FERRE и сложенице 
Formōsus esse videor  

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

IV/V - ТЕМА/МОДУЛ: Formōsus esse videor; De Horatio poeta 

 
Време: децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање номинативом с инфинитивом, глаголом FERRE и сложеницама, партиципом презента, 
сложеницама глагола ire; упознавање са ликом и делом Тита Ливија и Хорација. Повезивање са српским, 
страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевношћу, митологијом. Рад са подацима и 
информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, одговорног учешћа у демократском друштву, 
компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Formōsus esse videor  

Партицип презента актива 

De Horatio poeta 

О партиципу перфекта пасива; EO, IRE и 
сложенице 

Систематизација градива 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни, аудитивни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Puero legente, magistra redit 

 
Време: јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Гледају кратак филм/слику/фотографију. Овладавају 
апсолутним аблативом, упознају се са ликом и делом Гаја Јулија Цезара, Уз помоћ наставника и других ђака 
наводе се на закључак, потврђују/коригују превод и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
перцепцију, компетенцију за учење, естетичку компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику (видео, фотографију, слику...); уочи 
поруку и протумачи садржај прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама 
и унутар реченице; 

преведе прочитано/виђено с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске 
именске и глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и 
именске промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у градиво 2. полугођа 

Поглед на тинејџерски живот у старом Риму. Како 
су говорили древни народи (кратки филмови) 

Quid in imaginе vides? (фото-сесија) 
Аблатив апсолутни 

Puero legente, magistra redit 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Гледају 
кратак филм/слику/фотографију. Уз помоћ наставника 
и других ђака наводе се на закључак, потврђују/коригују 
превод и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и 
информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
перцепцију, компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
демонстративна, игровне активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања штива; рад у малим и већим групама (игра 
перцепције); дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. Рад код куће 
(укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво, 
филм/слику/фотографију уз помоћ других ђака и професора. Постављам подпитања 
ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Puero legente, magistra redit 

 
Време: фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Гледају кратак филм/слику/фотографију. Овладавају 
апсолутним аблативом, упознају се са ликом и делом Гаја Јулија Цезара, Уз помоћ наставника и других ђака 
наводе се на закључак, потврђују/коригују превод и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
перцепцију, компетенцију за учење, естетичку компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику (видео, фотографију, слику...); уочи 
поруку и протумачи садржај прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама 
и унутар реченице; 

преведе прочитано/виђено с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске 
именске и глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и 
именске промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Поглед на тинејџерски живот у старом Риму. Како 
су говорили древни народи (кратки филмови) 

Quid in imaginе vides? (фото-сесија) 
Аблатив апсолутни 

Puero legente, magistra redit 

Gallia pacata Caesar Britanniam petit  

 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Гледају 
кратак филм/слику/фотографију. Уз помоћ наставника 
и других ђака наводе се на закључак, потврђују/коригују 
превод и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и 
информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
перцепцију, компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
демонстративна, игровне активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања штива; рад у малим и већим групама (игра 
перцепције); дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. Рад код куће 
(укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво, 
филм/слику/фотографију уз помоћ других ђака и професора. Постављам подпитања 
ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

VII/ VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Non multum temporis superest/ De 
Orpheo 

 
Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 Овладавање сложеницама глагола esse, партиципом футура, перифрастичном коњугацијом активном; 

упознавање са ликом и делом Овидија. Повезивање са српским, страним језицима, историјом, 
историјом приватног живота, књижевножшћу, митологијом. Рад са подацима и информацијама, решавање 
проблема, развијање сарадње, компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Сложенице глагола esse  

Non multum temporis superest 

Партицип футура; перифрастична коњугација 
активна De Orpheo 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

IX/X/XI - ТЕМА/МОДУЛ: Iter Singidunum – Singiduni – Quisquis 
amat, valeat Време: април 

Ц
и

љ
е

в
и

 Овладавање герунд(ив)ом, перифрастичном коњугацијом пасивном, коњунктивом (независним). 
Упознавање са историјом Сингидунума. Повезивање са српским, страним језицима, историјом, историјом 
приватног живота, митологијом. Рад са подацима и информацијама, решавање проблема, развијање 
сарадње, компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Герунд  

Iter Singidunum 

Сингидунум; римска насеља на тлу Србије 

Герундив; перифрастична коњугација пасивна 

Singiduni 

Коњунктив (независни) 

 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

XI/ XII - ТЕМА/МОДУЛ: Quisquis amat, valeat – Nescimus ubi Tranio sit Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање коњунктивом, зависно-упитним реченицама, слагањем времена. Упознавање са ликом и 
делом Катула и Цицерона. Повезивање са српским, страним језицима, историјом, историјом приватног 
живота, књижевношћу. Рад са подацима и информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, 
компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације, одговорног учешћа у демократском 
друштву, одговорног односа према околини и здрављу. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Градња коњунктива 
Quisquis amat, valeat   

Gaudeamus igitur 

Зависне (зависно-упитне) реченице 
Nescimus ubi Tranio sit 
Сonsecutio temporum 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз 
помоћ наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају 
проблеме, сарађују, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију, комуникацију, за одговорно 
учешће у демократском друштву, одговоран однос 
према околини и здрављу. 
 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 
 

XIII - ТЕМА/МОДУЛ: Tranio semper fabellas legit Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање коњунктивом, захтевним и намерним реченицама, слагањем времена. Повезивање са 
српским, страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевношћу, митологијом, 
географијом. Рад са подацима и информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, компетенције за 
учење, естетичке компетенције, комуникације, одговорног учешћа у демократском друштву, одговорног 
односа према околини и здрављу. 

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ad familiares  
Захтевним реченицe 
Намерне реченице 
Tranio semper fabellas legit 
Asterix Gallus 
Систематизација градива 

Ученици читају, преводе и тумаче текстове. Уз 
помоћ наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају 
проблеме, сарађују, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију, комуникацију. 
 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, игровне 
активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни (стрип) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом, стрипом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе 
латинског језика. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на изговор, градиво 
за први разред, изреке и сентенце, синтаксу просте реченице, класичне књижевне жанрове и културне обрасце као 
прецеденте модерне цивилизације, на елементе и путеве класичног наслеђа до данас. Читају се одломци, врши се 
анализа штива, раде се најједноставније вежбе из области језика (синтаксе).  

 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка латинском (и језику уопште), ка читању и превођењу, организује се додатна 
настава тако што се сваке недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова 
читалачка и преводилачка свест, шире се знања из области језика, културе и цивилизације...)  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из латинског језика. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Психологија 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер Разред: 2 

Предмет: Психологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Код наставе психологије обично се примењује фронтални начин рада, мада се понекад примењује 
и рад по групама. Готово целокупан садржај предмета односи се на појаве које су ученицима 
познате из сопственог живота или живота других у њиховом окружењу. Стога је могуће и 
потребно у овом предмету користити, када то садржај дозвољава, елементе искуственог учења, 
како би се обезбедила боља мотивисаност ученика да учествују у настави и ефикасније учење на 
часу. 
Начин оцењивања се остварује тако што се, поред усменог испитивања, прати и активност на часу, 
степен научености градива, као и разумевање и примена наученог, радови ученика (презентације, 
истраживачки радови, есеји, мапе ума и др). Вреднују се и процес учења и резултати. Настава и 
учење резултирају проверљивим резултатима у виду знања, вештина и ставова. 
Питања која су од општег значаја континуирано се прожимају кроз различите садржаје и 
активности како би се достигли неки исходи. Садржаји се међусобно повезују, односно остварује 
се и унутарпредметна корелација, а уз то се ради и на међупредметној корелацији. После сваке 
наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате садржаје. Знања из области 
психологије допуњују се додатним садржајима које припрема наставник, затим из додатне 
препоручене литературе, као и садржајима са интернета. Код ученика се подстиче самосталност у 
трагању за новим информацијама, као и самоусмерено учење где они лично преузимају 
иницијативу у одређивању потреба и извора учења и изван учионице. 

 
Циљеви и задаци наставног 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-социо-културном контексту, да 
повећа капацитет суочавања са изазовима адолесцентског доба и преузме одговорност за очување менталног здравља, 
функционисање у заједници и наставак школовања. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

- стекну основна знања о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом манифестовању у понашању 

- упознају органске основе и друштвене чиниоце психичког живота 

- разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и особина 

- разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за промене и лично ангажовање за 
сопствени развој и развој друштва 

- буду самосвеснији, реалистичнији и одговорнији према себи, другим људима и животној средини 

- ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим људима и животној средини 

- разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, вештине конструктивног решавања 
конфликата, асертивног понашања и емпатије 

- упознају основне карактеристике и могућности превазилажења фрустрација и унутрашњих конфликата, као и потенцијалних 
развојних криза у адолесцентном узрасту 

- унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних односа 

- примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота 

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација 
релевантних за психички живот човека 

- унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне ставове према учењу и образовању 
током целог живота 

- унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења; 

- негују интелектуалну радозналост, морално расуђивање и стваралашко мишљење; 

- разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне стилове и примењују их у свакодневном 
животу 

- развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и демократски уређеном друштву засноване 
на поштовању људских права, толеранцији, солидарности, уважавању различитости и родне равноправности.  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Психологија као наука и пракса Време: септембар 
Ц
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љ
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в

и
 -Увођење ученика у психологију као науку и праксу; упознати ученике са техникама и методама које се 

користе, у оквиру које дисциплине психологије се то изучава, каква је веза са сазнањима у другим наукама, 
како се сазнања из области психологије могу употребити или злоупотребити 

- Подстаћи и унапредити код ученика способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења; 
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-Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе 
аспекте личности 

-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 коришћене 

-Разликује научни од лаичког приступа психолошким питањима и критички се односи према 
текстовима и псеудо текстовима у медијима 

-Психички живот особе посматра као јединствену целину међусобно повезаних процеса, особина и 
стања чији се развој одвија током целог живота и као јединство психичког и телесног функционисања 

-Прихвати улогу испитаника у психолошким истраживањима искључиво на бази добровољности, 
информисаности о сврси и процедурама истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити 
злоупотребљени 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Предмет и дисциплине психологије. 
-Психологија и друге науке, уметност и култура. 
-Методе и технике психолошких истраживања. 

-Употреба и злоупотреба психологије. 

Упознавање ученика са предметом и циљевима 
психологије, дисциплинама психологије, методама и 
техникама психолошких истраживања, препознавање 
употребљене методе и технике истраживања на 
конкретним примерима, подстаћи ученике да повежу 
психологију са другим наукама и да покушају да објасне 
природу те везе, исказивање ставова ученика у вези са 
истраживањима и употребом и злоупотребом 
психологије. 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода демонстрације 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у групи 

Ресурси 
Уџбеник - Психологија за други разред, додатна литература („Психологија уметности“ – 
Владислав Панић), картице са задацима и питањима, презентације, слике, одговарајући 
садржаји са интернета, свеске ученика, табла 
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Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусија, постављање питања, исказивање ставова 
ученика, задаци за групе, разговор 

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, задаци ученика 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Личност као јединство психолошких процеса, 
особина и стања 

Време:октобар, новембар, 
децембар, јануар, фебруар, март 

Ц
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 - Унапређивање и стицање знања и способности, обнављање и утврђивање: 

Упознати ученике са основним знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом 
манифестовању у понашању како би они та знања могли да примене и у свакодневном животу и да 
та знања буду у функцији њиховог личног развоја као и развоја друштва. Циљ је и да ученик преузме 
одговорност за очување менталног здравља. 



Гимназија, 

Лесковац 
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-Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 
личности 

 -Психички живот особе посматра као јединствену целину међусобно повезаних процеса, особина и стања 
чији се развој одвија током целог живота и као јединство психичког и телесног функционисања 

   -Опише контекст настанка најважнијих теорија личности, њихове основне карактеристике, представнике 
и утицај 

  -У учењу користи стратегије и технике успешног учења и памћења 

  -Користећи стечена психолошка сазнања, препознаје емоције и мотиве сопственог понашања, понашања 
других и ликова из књижевности и филмова 

  -Аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности на развој личности 

  -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 односи 
према најчешћим проблемима и ризичним понашањима адолесцената 

  -Аргументује значај очувања менталног здравља, превенције менталних поремећаја и показује позитиван 
став према здравим стиловима живљења 

  -Разликује основне врсте менталних поремећаја и описује карактеристике најчешћих менталних 
поремећаја адолесцената 

  -Препозна различите области примене психолошких сазнања као и животне ситуације у којима се људи 
обраћају психологу за помоћ 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Личност: Појам и структура, темперамент, 
идентитет;  

Теорије личности. 

Особине, процеси и стања: Сазнајни аспект: пажња, 
опажање, учење, памћење и заборављање, мишљење, 
интелигенција; Емоционални аспект: осећања; 
Мотивациони аспект: потребе, вредности, ставови и 
интересовања; Измењена стања свести. 

Развој: Органске основе психичког живота; Чиниоци 
развоја: наслеђе, лична активност и друштвени чиниоци; 
Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог аспекта 
личности; Карактеристике адолесцентског периода у 
развоју личности. 

Ментално здравље: Појам и значај; Фрустрације и 
конфликти. Одбрамбени механизми; Стрес и механизми 
превладавања; Ментални поремећаји – појам, узроци, 
врсте и облици помоћи; Психолошки проблеми 
адолесцената; Превенција. 

Упознавање ученика са појмом и структуром личности 
и најбитнијим теоријама о структури и развоју 
личности, подстицање ученика да истраже више о 
теоријама личности и критички их разматрају и пореде. 
Обрађивање свих основних психичких процеса, 
укључујући и експерименте у вези са њима и што више 
примера из свакодневног живота. Посебно се обрађују 
методе успешног учења како би се унапредило учење 
ученика, ту добијају и практичне задатке примене 
наученог. Подсећање на нека знања из биологије у вези 
са нервним и ендокриним системом, а на то се 
надовезује и садржај о спавању и сновима. Посебно се 
наглашава психички развој адолесцената, као и 
психолошки проблеми адолесцената, где ученици 
добијају и задатке да истраже и припреме презентације  
у вези са честим проблемима у адолесценцији попут 
анорексије и булимије, малолетничке деликвенције, 
хемијских и нехемијских зависности (коцкање, 
интернет...) Упознавање ученика са појмом и значајем 
менталног здравља и чиниоцима који на то утичу, као и 
са најчешћим менталним поремећајима. Ученици се уче 
позитивним начинима превладавања стреса и уче  које 
симптоме би требало препознати код других како би се 
благовремено указало на потребу помоћи психолога или 
психијатра. Упознавање са новим појмом као што су 
механизми одбране и објашњавање истих кроз примере 
из свакодневног живота. 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода демонстрације 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у групи 

Ресурси 
Уџбеник - Психологија за други разред, презентације, слике, одговарајући садржаји са 
интернета, свеске ученика, табла 
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Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусија, постављање питања, задаци за групе, 
разговор, рад од куће 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, задаци ученика (презентације, 
истраживачки радови, есеји, мапе ума) 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Особа у социјалној интеракцији Време:март, април, мај, јун 



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Ц
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-Унапређивање и стицање знања и способности, обнављање и утврђивање: 

Упознати ученике са појмовима социјализације, комуникације и друштвене групе, а у оквиру тога, између 
осталог и са појмовима конформизма, асертивности, емпатије итд.  

Циљ је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му помоћи у комуникацији, 
затим да лакше функционише у заједници и да се лакше суочи са бројним изазовима током адолесценције и 
касније током живота. 
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-Разликује облике и врсте социјалног учења на примерима 

-Уважава различитост међу људима, родну равноправност, поштује људска права и изражава негативан став 
према било ком облику насиља 

-У комуникацији узима у обзир могућност грешака при опажању других 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 

-У дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на 
конструктиван начин 

-Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 
личности 

 -Препозна различите области примене психолошких сазнања као и животне ситуације у којима се људи 
обраћају психологу за помоћ 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Социјализација: Појам, функција и фактори; 
Облици и врсте социјалног учења; Социјалне вештине; 
Социјални живот адолесцента; Просоцијално и 
асоцијално понашање; Појам, врсте насиља и фактори 
који доприносе насилном понашању; Карактеристике 
насилног понашања и особа које трпе насиље. Реаговање 
на насиље. 

Комуникација: Вербална и невербална 
комуникација; Услови успешне комуникације; Социјална 
перцепција и грешке у опажању особа. 

-Интерперсонални конфликти и њихово решавање. 
-Емпатија. Асертивност. 
Друштвене групе: Појам и врсте. Динамика групе; 

Односи у групи; Конформизам:Одупирање групном 
притиску; Руковођење групом; Стереотипи, предрасуде, 
дискриминација; Људи у маси. 

Упознавање ученика са појмом и значајем 
социјализације  и социјалног учења. Упознавање са 
социјалним вештинама и њихово вежбање (посебан 
нагласак се ставља на асертивност, емпатију и активно 
слушање). Ту се надовезују и појам насиља, 
комуникација и решавање интерперсоналних 
конфликата где се ученици уче и како да реагују на 
насиље, као и како да ненасилно комуницирају и 
ненасилно решавају конфликте. Упознавање са појмом 
друштвених група, врстама, димаником и односима у 
групи, нарочито кроз истицање примера и разлога 
конформизма (ученици се подстичу да наведу што више 
примера из свакодневног живота и покушају да објасне 
разлоге конформизма у примерима), а затим се 
наглашавају и могуће негативне последице 
конформизма. Ученици се упознају са могућим 
грешкама у опажању особа, како да неке од њих избегну 
или исправе и упознају се са односом и везом између 
стереотипа, предрасуда и дискриминације. Ученици 
израђују практичне задатке попут презентација и 
плаката којима исказују свој став према  
дискриминацији и насиљу подржавајући борбу против 
истих и неговање културе ненасиља. 

Методе рада    Дијалошка и монолошка, метода демонстрације     
Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 

Уџбеник - Психологија за други разред, додатна литература („Основи социјалне 
психологије“ – Никола Рот), презентације, слике, одговарајући садржаји са интернета, 
свеске ученика, табла, материјал који припрема наставник (писани и у облику Word 
документа) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори ученика, дискусија, постављање питања, исказивање ставова 
ученика, задаци за групе, разговор, усмене вежбе, рад од куће 

Начин праћења 
   Активност ученика, питања ученика, мотивација, задаци ученика, као и 
презентације ученика и плакати које ученици израђују по жељи и у електронском 
облику    

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају заадте садржаје из наставе 
психологије. Одржава се један час у току недеље. Посебно се обраћа пажња на питања која су од општег значаја како 
би се достигли неки исходи. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитет ка психологији организује се додатна настава тако што се сваке недеље одржава по 
један час. Ученици се упућују на креативност, на додатну литературу из психологије и шире се њихова знања из 
психологије. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме, тј. да добију позитивну оцену из психологије. 

 
  



Гимназија, 

Лесковац 

 

 

Историја 

Образ

овни 

профил: 

природно-математички Разред: 
I
I 

 
Предме

т: 

 
историија 

Неде

љни фонд 

часова: 

2 
Годи

шњи фонд 

часова: 

7
4 

Просветни 
гласник: 

Б
рој 

4 Година: 2
020. 

 
 
 
 
 
 
 

Начин 
реализациј е: 

Код наставе историје обично се примењује фронтални начин рада, али се понекад прибегава 
раду по групама. Ученицима се скреће пажња на значај опште и националне историје. Начин 
оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, питања која постављају, објашњења 
која дају, коментарима на теме које обрађујемо, а највише на дате одговоре на моја питања. 

Јако је важно да настава буде креативна и садржајна и по могућству да сепосећује музеј, 
архив или нека друга институција која може да буде од значајаза унапређење наставе. За извођење 
наставе важна су наставна средства у виду историјских карата, филмова или докумената. 

У току школске године повезују се наставни садржаји који се хронолошки нижу, па се тако 
после сваке целине ученици проверавају колико су савладали задате садржаје. Знање допуњују из 
различитих историјских извора и оспособљавају се да самостално разумеју и тумаче разне 
историјске догађаје, појаве и процесе, и да изрзе свој став и мишљење, не подлежући 
стереотипима и манипулацијом, самим тим ученици шире своје видике и развијају поштовање не 
само према својој већ и туђој историји. 

  

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, појаве, процесе и личности, стекне знање и 

компетенције неопходне за разумевање савременог света, развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према 
себи, сопственом и националном идентитету, килтурно-историјском наслеђу, поштовању људских права и културних 
различитости друштву и држави у којој живи. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

● планирање и организовање наставног рада: наставни програм, годишњи и оперативни планови рада 

● међупредметна компетенција 

● домаћи и истраживачки радови 

● коришћење уџбеника, стручне литературе и наставних средстава у настави историје 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ 
ИСТРАЖИВАЊА 

Вре
ме: 

септембар 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

  
Обрада, обнаљање, 

историјског истраживања 

 
утврђива

ње, 

 
унапређе

ње 

 
и 

 
стиц

ање 

 
з

нања 

 
о 

 
основ

ама 

 
 
 
 
И 

сх 
о 
д 
и 

●  користи хронолошке одреднице и прецизно смешта кључне догађаје, појаве, процесе и 
личности на временској ленти 

● у усменом и писаном излагању користи основне научне и историјске појимове; 

● пореди изворе различите сазнајне вредности и процени њихову релевантност за истраживање 

● уочи континуитет и промене код одређених историјских појава и процеса кратког и дугог трајања 

● анализира узрочно-последичне везе и идентификује их на конкретним примерима 

● примењује основну методологију у елементарном историјском истраживању и резултате презентује 
у усменом, писаном или дигиталном облику 

● објасни разлику између методолошки утемељеног и ненеаучног приступа интерпретацији 
прошлости 

● препозна на конкретним примерима злоупотребу историје и изведе закључак о 
могућим последицамана развој историјске свести у дриштву 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 
 

Просторни и временски оквир средњег и новог века; 
Особености верског живота људи средњег и новог века; 
Историјски извори и њихова подела 

 
 

Упознавање ученика са основама историјског 
истраживања, просторним и временским оквирима 
средњег и новог века, о верском животу људи овог 
периода и историјским изворима 

Методе рада дијалошко-монолошка 

Облици рада фронтални, индивудуални и групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: КЉУЧНЕ ПОЈАВЕ И ПРОЦЕСИ У 
ЕВРОПИ 

Време: септембар-окто 
бар 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о кључним појавама и процесима 

током средњег и новог века 
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И 
сх 
о 
д 
и 

●  наведе типове државних уређења у периоду средњег и новог века и издвоји њихове 
специфичности 

● анализира специфичности и утицај међународних односа на положај држава и народа 

● идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге и односе у епохи феудализма 

● анализира развој и промене у друштвеној структури и односима у средњем и новом веку 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 

Сеобе народа; Цивилизацијски развој људи у средњем 
и новом веку; Научно-техничка открића; Географска 
открића; Колонизација; Крсташки ратови; Хришћански свет 
током средњег и новог века; Верски сукоби и ратови 

 
 

Упознавање ученика са Великом сеобом народа, 
стварању варварских држава, али и стварању државних 
институција, о научним, техничким и географским 
открићима, колонизацији, хришћанству и верским 
сукобима 

Методе рада дијалошко-монолошка 

Облици рада фронтални, индивидуални и групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: СРПСКИ НАРОД, ЗЕМЉЕ И 
ДРЖАВНОСТ 

Време: октобар-фебру 
ар 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
Обрада, обнављање, утврђивање, и стицање знања о српском народу, земљи и држави током периода 

средњег и новог века 

 
 
 
 
 
И 

сх 
о 
д 
и 

● идентификује најважније одлике српске државности у средњем веку 

● упоређује сличности и разлике између средњевековне и модерне српске државности у првој половини 
19. века 

● анализира структуру и особености српског друштва и уочава промене изазване политичким и 
економским процесима у периоду средњег и новог века 

● уочава повезаност појава из политичке, друштвене, привредне и 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 

● идентификује основне елементе привредног живота и њихов утицај на друштвене промене у средњем 
и новом веку 

● анализира положај и начин живота деце, жена и мушкараца, припадника различитих друштвених 
слојева и мањинских група у средњем и новом веку 

● изводи закључак о динамци одређених историјских појава и процеса из националне и опште историје 

користећи историјску карту 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Српски народ у раном средњем веку; Настанак и 
развој државе Немањића; Успон српске средњевековне 
државе; Србија нокон Маричке битке; Развој српских 
земаља кроз средњи век; Османлијска освајања у Европи 
од 

14. до 16. века; Српски народ под страном влашћи ( 
16-19. век); Стварање српске нововековне државе; Прва 
владавина кнеза Михаила Обреновића и доба 
уставобраитеља 

 
Упознавање ученика са српским народом током 

раног средњег века ,настанку,успону и пропадању 
Немањићке Србије, доласу Турака, њиховој владавини 
борби нашег народа за стицање слободе и независности 
као и о положају наших људи под Хабзбурзима и 
Млечанима и њиховој борби, стварању Српске државе и 
улоз Михаила Обреновића 

Методе рада дијалошко-монолошка 

Облици рада фронтални, индивидуални и групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 

 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ИДЕЈЕ И РЕВОЛУЦИЈЕ Време: фебруар-март 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о идејама и револуцијама 

И 

сх 

о 

д 

и 

●  идентификује најзначајније последице настанка и ширења различитих верских учења у 
историјском и савременом контексту 

● уочава присуство политичких, привредних, научних и културних тековина средњег и новог века у 
савременом друштву 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 
 

Развој и утицај нових идеја; Револуције кроз 
историју до 1789. године; Француска револуција и 
Наполеоново доба; Уставност и револуције у 19. веку 

 
 

Упознавање ученика са новим револуционарним 
идејама, подизања и током револуција у Европи, 
значајем феанцуске буржоаске револуције, делом 
Наполеона и успостављањем уставности и нових 
институција у Европи 

Методе рада дијалошко-монолошка 

Облици рада фронтални, индивидуални и групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 
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V - ТЕМА/МОДУЛ: ДРЖАВА И ИНСТИТУЦИЈЕ Време: март-април 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
Обрада,обнављање, утврђивање и стицање знања о државама и институцијама током средњег и 

новог века 

И 
сх 
о 
д 
и 

●  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 

● уочава присуство политичких, привредних, научних и културних тековина средњег и 
новог века у савременом друштву 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 

Велике силе свога времена - Византија и Франачка; 
Други облици државног уређења и институције; 
Законодавство, државна управа и војска; Односи државе и 
цркве у средњем и новом веку; Однос српске цркве и 
државе; Међународни односи, ратови и дипломатија 

 
 

Упознавање ученика са значајем Византије и 
Франачке државе, државном уређењу и институцијама 
средњег и новог века, законодавством, војском, односом 
цркве и државе, односу српске цркве и државе, као и о 
међународном односима и дипломатији 

Методе рада дијачошко-монолошка 

Облици рада фронтални, индивидуални и групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 

ОДНОСИ 
Време: април-мај 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о друштвеним и привредним односима 

у средњем и новом веку 

И 

сх 

о 

д 

и 

●  уочава присуство политичких, привредних научних и културних тековина средњег и новог 
века у савременом друштву 

● илуструје примерима значај прожимања различитих народа, култура и 
цивилизација 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Друштвени односи у средњем и новом веку; Привредни 
односи током средњег и новог века 

 
 
 

Упознавање ученика са друштвеним и 
привредним односима током средњег и новог века 

Методе рада дијалошко-монолошка 

Облици рада фронтални, индивидуални и групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 

ЖИВОТ 
Време: мај 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о култури и свакодневном животу 

током средњег и новог века 

И 

сх 

о 

д 

и 

●  препознаје утицај идеја и научно-техничких открића на промене и развој друштва, 
културе и образовања 

● учествује у организовању и спровођењу заједничких активности у школи или у локалној 
заједници које подстичу друштвену одговорност и неговање културе 

сећања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 
 

Килтура средњег и новог века; Свакодневни живот 
људи током средњег и новог века 

 
 
 

Упознавање ученика са културом и свакодневним 
животом људи средњег и новог века 

Методе рада дијалошко-монолошки 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 
ење 

Инструменти дискусија, усмено одгфоварање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЈАВЕ ДУГОГ 
ТАРАЈАЊА-МИТ, ЛЕГЕНДА,НАУКА 

Време: мај-јун 

Ц 

и 

љ 

ев 

и 

 
Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о појавама дугог трајања 

И 
сх 
о 
д 
и 

●  разликује споменике из различитих епоха са посебним освртом на оне у локалној 
средини 

● 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 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 
 

Митови.легенде и предања-значење и значај, некад и 
сад; Злоупотреба историје и митова, псеудоисторија и 
научна методологија; Култура сећања 

 
 
 

Упознавање ученика са митовима и легендама и о 
њиховом значају у савременом свету 

Методе рада дијалошко -монолошка 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси уџбеник 

Праћ 

ење 

Инструменти дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

активност ученика, питања, мотивација 

 
 ОС по 

нивоима 
1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1 3.1.1-3.3.1 

 
 

 

 

 

Допунска настава се одвија по потреби и наставним јединицама које су нејасне ученицима са слабим оценам 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који желе да стекну додатна знања о области која их занима 

ДОДАТНА НАСТАВА: 
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Припремна настава се организује по потреби 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА: 
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Географија 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: други 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2020 

    

Начин 
реализације: 

На часовима географије заступљени су различити облици рада. Поред фронталног облика 
заступљени су и групни, комбиновани и индивидуални облик рада. На часовима је дозвољена 
дискусија  и изношење личног мишљења. 
Наставна средства су такође важна за извођење наставе географије. Такође су битни извори 
података који морају бити тачни и новијег датума [ Пописи становништва, месечни или годишњи 
извештаји бројних статистичких завода ]. 
Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то омогућује да се 
лакше прате догађаји, појаве и процеси у савременом свету. Ученици се оспособљавају да 
самостално истражују и шире видике учећи савремену географију. 
Осењивање се остварује кроз класичну проверу знања и кроз праћења активности на часу. 
Уколико се укаже потреба оцењивање се врши и писменим путем у виду тест питања. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења географије је да ученик ра- 

звија систем географских знања и веш- 

тина, свест и осећање припадности др- 

жави Србији, разумевањe суштине про- 

мена у свету, неговањe и стицањe мор- 

алних вредности, еколошке културе, 

одрживог развоја, етничке и верске то- 

леранције које ће му помоћи у профе- 

сионалном и личном развоју. Задаци 

 наставног предмета да ученици уоче 

појаве и трендове у савременом дру- 

штву. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвена географија Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

1. Надоградња знања везана за географска истраживања. 

2. Провера стеченог знања како на часу утврђивања тако и на завршном делу часа који је предвиђен за обраду 
наставне јединице. 

И
сх

о
д

и
 

1. Користи картографски метод у објашњавању процеса у географском простору. 

2. Анализира и израђује тематске карте. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Предмет проучавања, подела, задаци и развој друштвене 
географије. 
2. Извори задатака и методи проучавања у друштвеној 
географији. 
3. Картографски метод. 

Кроз фронтални облик уз коришћење различитих 
метода ученицима се преноси основно знање о 
друштвеној географији као научној дисциплини и 
географској карти као њеном најзначајнијем наставном 
средству. 
Кроз индивидуални рад ученици се упознају са 
друштвеном географијом и картографијом. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.1. ГЕ 2.1.1. ГЕ 3.1.1. ГЕ 3.1.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Становништво и демографски процеси. Време: Септембар-Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме ,,Становништво и демографски процеси’’ основни циљеви биће да ученици прошире своја 
знања о становништву света и о демографским процесима који постоје у свету. Да прошире своје знање о 
верској, етничкој , расној и језичкој структури светског становништва. 

И
сх

о
д

и
 1. Користи статистичке изворе и средства ИКТ-а у анализи демографских диспаритета у свету и одабраним 

регијама. 

2. Објашњава факторе популационе динамике и доводи их у везу са степеном друштвено-економског развоја. 

3.Критички вреднује ефекте популационе политике и предлаже мере демографског развоја у будућности. 

4. Разматра демографске пројекције на глобалном и регионалном нивоу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4. Распоред становништва. 
5. Популациона динамика. 
6. Демографска транзиција. 
7. Просторна мобилност. 
9. Структура становништва. 
10. Популациона политика. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада уз коришћење различитих метода ученицима 
се преносе основна знања о светском становништву, о 
различитим структурама, густини становништва и 
највећим миграционим токовима у свету. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.3. ГЕ 2.3.1. ГЕ 2.3.2. 
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Рурални и урбани простор Време: Октобар-Новембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 У оквиру теме ,, Рурални и урбани простор’’ ученици треба да усвоје знања о постанку, развоју урбаних и 

руралних насеља током људске историје и њихово тренутно стање. 

Ученици требају да сагледају све еколошке и инфраструктурне проблеме данашњих урбаних и руралних 
насеља. 

Ученици требају да дају предлоге за будућу еволуцију урбаних и руралних насеља. 

И
сх

о
д

и
 1. Користећи географску карту доводи у везу географски положај насеља са његовим развојем. 

2.Успоставља односе измећу процеса у развоју насеља и економског и популационог развоја користећи 
географску карту и ИКТ. 

3. Објашњава поларизацијске процесе у развоју насеља и даје примере на локалном и глобалном нивоу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11. Фазе урбанизације. 
12. Деаграризација и дерурализација. 
13. Структура и ширење градских простора. 
14. Функционалне везе града и околног простора. 
15. Поларизација развоја насеља. 

Кроз фронтални,комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада уз коришћење различитих метода ученицима 
се преносе основна знања о постанку, еволуцији , 
тренутном стању и будућем развоју урбаних и руралних 
насеља широм света. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.3.2. ГЕ 2.3.2 ГЕ 3.3.2. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Привреда и географски простор. Време: Новембар-Децембар      

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме,, Привреда и географски простор’’ основни циљеви  ученика биће да усвоје знање о привредном 
развоју неке државе, регије и света и утицају на географски простор. 

Да усвоје знање о економским организацијама и интеграцијама. 

Да сагледају значај мултинационалних компанија на глобални развој , затим на развој једне географске 
целине и на развој појединих држава. 

Да сагледају значај заштите животне средине. 

И
сх

о
д

и
 

1.Анализира утицај природних и друштвених фактора на развој привреде у целини и појединих привредних 
делатности. 

2. Доводи у везу ниво развијености привреде у целини и појединих привредних грана са стањем животне 
средине и социјалним односима у изабраним регијама. 

3. Издваја економско-географске регије света користећи изворе економске статистике и тематске економске 
карте. 

4. Критички вреднује утицај мултинационалних компанија и међународних организација на развој и 
функционисање међународне трговине и неравномеран економски развој у свету. 

 

  



[Type the document title] 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

16. Економско географска валоризација природних услова 
и ресурса. 
17. Привреда и животна средина. 
18. Глобални економски развој. 
19. Економско-географске регије. 
20. Мултинационалне компаније. 
21. Међународне економске организације и интеграције. 
22. Одрживи развој. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада уз коришћење различитих метода ученицима 
се преносе знања о еволуцији привреде, о утицају 
природних и друштвених фактора на постанак и развој 
различитих привредних делатности. 
Ученицима се преносе знања и о економско-
географским регијама, о утицају мултинационалних 
компанија на глобални економски развој, о постанку и 
развоју најзначајнијих економских организација и 
интеграција и о данашњем утицају привреде на животну 
средину. 
Кроз праћења активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.3.4. ГЕ 2.3.3. ГЕ 3.3.3 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Политичко- географски процеси Време: Децембар-Фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 У оквиру теме ,, Политичко-географски процеси’’ основни циљеви ученика биће да усвоје знања о политичкој 
карти света о појмовима територија, држава, сепаратизам, аутономија... . 

Да сагледају значај државе као највећег нивоа организације савременог друштва. 

Да схвате политичко-територијалне промене на глобалном нивоу у другој половини 20 и почетком 21 века. 

И
сх

о
д

и
 1. Разликује појам, политички статус и хијеархију организације територије. 

2. Уочава ефекте центрипеталних и центрифугалних друштвено-политичких процеса на територијални 
интегритет и суверинитет државе. 

3. Раздваја фазе у еволуцији политичко-географске карте света од средине XIX века до данас. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

23. Територија. 
24. Политички статус територије. 
25. Административно-територијална организација 
простора. 
26. Држава. 
27. Сепаратизам, иредентизам, регионализам и 
аутономаштво. 
28. Политичка карта света. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групне 
облике рада и уз коришћење различитих метода 
ученицима се преносе знања о појму територије, о 
политичком статусу различитих територија у свету. 
Ученици се упознају са термином и појмом државе у 
савременом свету, о тренутној политичкој карти света а 
усвајају знања о појавама као што су 
сепаратизам,иредентизам, регионализам и 
аутономаштво.  
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ
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њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.3. ГЕ 2.3.2. ГЕ 3.1.1. ГЕ 3.1.4. 
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: Регионално географске теме и глобални 
процеси. 

Време: Март-Jун 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Уоквиру теме ,,Регионално географске теме и глобални процеси’’основни циљеви ученика биће да усвоје 
знања о карактеристикама регионалних целина свих континената. 

Да схвате значај климатских промена на глобалном нивоу. 

И
сх

о
д

и
 1. Анализира везе између природних ресурса,демографских процеса и степена економског развоја на 

примерима регија уз помоћ географских карата и ИКТ. 

2. Доводи у везу регионалне проблеме са типовима економског развоја на примерима у свету. 

3. Објашњава утицај глобалних процеса на очување идентитета на примерима из регија у свету. 

4. Користи различите изворе географских информација. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Туристичке регије Јужне Европе. 
30. Велике урбане регије Западне и Средње Европе. 
31. Природни ресурси и транзициони процеси у Источној 
Европи [ Руска федерација и Украјина ] . 
32. Савремена миграциона  кретања у европским регијама. 
33. Културно -цивилизацијске тековине и трансформација 
географског простора Југозападне Азије. 
34. Специфичности географског развоја Јужне Азије. 
35. Демографски и урбано-географски процеси  у Источној 
Азији. 
36. Проблеми природних непогода у Југоисточној Азији. 
37. Културно-цивилизацијска трансформација Афричког 
Средоземља. 
38. Географски проблеми Сахарске и Субсахарске Африке. 
39. Културно, економски и политички развој и утицај  САД 
и Канаде на глобалне процесе у свету. 
40. Друштвено-географски процеси у Мексику, Карибима 
и Централној Америци. 
41. Регионално-географске специфичности Јужне 
Америке. 
42. Савремени друштвено-географски развој Аустралије. 
43. Еколошка угроженост Океаније. 
44.Последице климатских промена на Антарктику. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада и  уз  коришћење различитих метода 
ученицима се преносе знања о туристичким регијама 
Јужне Европе, о урбаним регијама Западне и Средње 
Европе, о природним ресурсима и транзиционим 
процесима у Источној Европи, о регионалним целинама 
Азије,Африке, Северне и Јужне Америке и Аустралије, 
о утицају климатских  промена на живот становништва 
у Океанији и о последицама климатских промена на 
Антарктику. 
Ученици шире своје знање из претходних тема и то из 
демографије,саобраћајне, економске и политичке 
географије, географије насеља, картографије и 
географије животне средине. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
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Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.3. ГЕ 1.2.4. ГЕ 2.3.2. ГЕ 3.4.2. ГЕ 3.4.4. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. 

Разред ; Други-природно-математички и друштвено- језички смер. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. Додатна настава се организује за ученике које се пријављују 
за такмичења из географије као и за све заинтересоване ученике. 

Разред ; Други-природно-математички и друштвено -језички смер. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. 

Разред ; Други- природно-математички и друштвено- језички. 

Разред ; Четврти-природно –математички и друштвено-језички смер. За ученике који су одабрали тему за одбрану 
матурског рада из географије. 
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Биологија 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: 
II(дру

ги) 

Предмет: БИОЛОГИЈА (теорија +вежбе) 
Недељни 
фонд часова: 

1+1 
Годишњи 
фонд часова: 

37+37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Задатак наставника је да ученике упозна са наставним садржајима, а који су 
предвиђени задатом темом. 
Предмет се реализује кроз теоријску наставу  и кроз часове вежби (37+37 часова) а настава се 
изводи у учионици или у биолошком кабинету на традиционалан и иновативан начин уз 
коришћење свих ИКТ-а. Настава се изводи тако што се врши сажето повезивање знања која су 
ученици стекли претходних година са новостеченим знањем. Ово се нарочито ради на часовима 
вежби, где ученици понављају, вежбају научено градиво као и практично примењују научено. 
У настави  биологије од облика рада примењују се фронтални, индивидуални као и рад у пару, а 
од метода најчешће су заступљене монолошка, дијалошка  као и илустративно – демонстративна. 
Настава се реализује по плану и програму који је предвиђен од стране Министраства просвете. 
Оцењивање је такође саставни део процеса наставе. Врши се континурано (формативно и 
сумативно) на основу усменог излагања, тестова, активности ученика, презентациија, пројектне 
наставе. Током године врши се праћење и процена напредовања остварености прописаних исхода, 
стандарда постигнућа као и сама активност ученика.  Часови вежби се организују у групама с 
половином одељења. Током вежби ученици примењују научни метод и максимално се активирају 
у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу резултата дате вежбе. 
У оквиру сваке наставне целине ученици раде пројекте, при чему наставник даје упутства о одабиру 
стручне литературе а ученици сами на интернету претражују садржаје погодне за предвиђену тему. 
Након сваке предвиђене наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате 
садржаје. 
Како би наставни процес био успешан потребно је да наставник континуирано врши и 
самоевалуацију наставног процеса. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општунаучну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове 
корисне усвакодневном животу, да развије мотивацију за учење иинтересовања за биологију као науку, уз примену 
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувануживотну средину. 

 

Циљ образовно – васпитног рада: 

- да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине и ставове 
корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену 
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

- да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако и у 
васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта уз истовремено 
развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

Задаци образовно – васпитног рада су да ученици: 

- упознају основе генетике; 
- упознају шта је то ген, алел, генотип, фенотип, геном; 
- упознају основе еволуционе биологије, Ламаркову и Дарвинову теорију еволуције;  
- упознају грађу, функцију и разноврсност организама; 
- упознају адаптације и поједина царства унутар живог света;  
- стекну знања о основама еволуције живог света; 
- усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за академско образовање и професионални развој;  
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих 
норми понашања према околини у којој живе;  
- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за решавање 
актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 
- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;  
- развију способност коришћења информационих технологија;  
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  
- развију способност за самостално истраживање;  
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- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење;  
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне 
баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци;  
- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ Време: септембар, октобар 

Ц
и
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Стицање и усвајање знања о Менделовим законима, генетичким и фенотипским варијабилностима, 
колонирању, синдромима, квантитативним и квалитативним особинама на конкретним примерима кроз 
часове обраде,  утврђивања, систематизације и вежби. 

Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа. 

И
сх

о
д

и
 

– повеже Менделове законе наслеђивања са карактеристикама мејотичке поделе хромозома, посебно 
на примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и фенотипску варијабилност; 

– графички прикаже и анализира одабране примере фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи податке добијенеистраживањем; 

– 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 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Теорија: 
 
Менделов модел наслеђивања. 
Дихибридно укрштање - правило слободног комбиновања. 
Фенотип се развија у интеракцији гена и средине. 
Експресија гена, однос генотипа и средине у настанку 
фенотипа. 
Фенотипска и генетичка варијабилност-облици и узроци. 
Хромозоми. Наслеђивање пола и наслеђивање везано за 
пол. 
Генетика човека. Генетичко инжењерство. 
Основи генетике. 
 
Вежбе: 
 
Ћелијски циклус и основни појмови животног циклуса 
еукариота. Митоза и мејоза. 
Менделови огледи – монохибридно укрштање. 
Дихибридно укрштање. Вероватноћа у генетици. Израда 
задатака. 
Односи алела. Израда задатака. 
Анализа квалитативних и квантитативних особина. 
Механизми наслеђивања особина везаних за пол. Израда 
задатака. 
Родословна стабла. Наследне болести/Примена 
секвенцирања генома и клонирања. 
Основи генетике. 

Кроз ову наставну тему/часове (обраде, утврђивња, 
дебата, систематизације, вежби) ученици повезују 
Менделове законе наслеђивања са карактеристикама 
мејотичке поделе хромозома, посебно на примерима 
генетике човека. У обради  повезују знања о ћелијским 
деобама и Менделова правила. Обнављају појмове: 
хомологи хромозоми, биолошки важни макромолекули 
и мутације. Такође усвајају и нове појмове: алел, 
генотип, фенотип генски локус, хомозигот, хетерозигот, 
кариотип, кариограм, геном, структурни и регулаторни 
гени у геному еукариота, генетичко инжењерство, 
клонирање. Ученици се упознају са различитим 
односима интеракције алела кроз примере.  На часовима 
обраде као и утврђивања ради се примена Менделових 
правила као и израда генетичких дијаграма или 
родослова. Путем интернета ученици истражују 
најчешће синдроме код човека који су последица 
промене у броју или структури хромозома (клиничка 
слика, учесталост, пренатална дијагностика).   Кроз 
конкретне примере ученици се упознају са 
кванатитативним и квалитативним особинама. Све 
наведене активности ученика доприносе и достизању 
исхода: Ученик ће бити у стању да 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 и критички 
процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за други разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, Збирка 
задатака из генетике, биолошки модели, зидне карте, пројектор 
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Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за Менделова 
правила, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, тестови, 
проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, процењивање, 
примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 2.БИ.1.3.3. 2.БИ.2.3.3.  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ЕВОЛУЦИОНУ БИОЛОГИЈУ Време: новембар, децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање квалитетних знања и формирање ставова о теоријама еволуције, еволуционим механизмима, 
њиховим деловањем на настанак нових врста као и утицај антропогеног фактора на еволуцију. 

Указивање на вредност Дарвинове теорије еволуције као темеља постанка Савремене теорије еволуције. 

Истицање значаја еволуције као предуслова настанка нових врста. 

Развијање способности проналажења, анализирања (кроз задатке из популационе биологије), примене на 
конкретним примерима популације. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа 

И
сх

о
д
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– идентификује начин на који основни  еволуциони механизми утичу на генетичку структуру  
популације; 

 –идентификује след догађаја  током процеса 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– идентификује начин на који основни  
еволуциони механизми утичу на генетичку структуру  популације; 

 –идентификује след догађаја  током процеса 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 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Теорија: 
 
Теорије еволуције. 
Генетичка структура популације. 
Еволуциони механизми – мутације, проток гена, генетички 
дрифт. 
Еволуциони механизми - природна селекција. 
Специјација. 
Еволуциона биологија. 
 
Вежбе: 
 
Поређење Ламаркове и Дарвинове теорије еволуције. 
Израда задатака из популационе генетике. 
Модел насумичног укрштања. 
Утицај еволуционих механизама на генетичку структуру 
популације. 
Еволуција под утицајем човека. 
Еволуциона биологија. 
 

Током ове теме кроз часове (обраде, утврђивања, 
систематизације, вежби), ученици се уводе у еволуциону 
теорију на начин који прати историјски развој сазнања, 
јер омогућава ученицима да увиде да различите научне 
теорије (на пример, Ламаркова и Дарвинова) 
објашњавају исте појаве на различите начине. Kроз ову 
тему ученик идентификује начин на који основни 
еволуциони механизми утичу на генетичку структуру 
популације. У теми се наглашавају кључни термини: 
Харди − Вајнбергова равнотежа, Популација, Генски 
фонд, Генетичка структура популације, Неслучајно 
укрштање и учесталост генотипова. Ученици ће се 
такође упознати са деловањем природне селекције са 
настанком нових врста, као и са кључним појмовима: 
Специјација, Биолошки концепт врсте и Вештачка 
селекција. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за други разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, Збирка 
задатака из генетике, биолошки модели, зидне карте, пројектор 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за Менделова 
правила, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, тестови, 
проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, процењивање, 
примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 2.БИ.1.3.4. 2.БИ.2.3.4.  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАЂА, ФУНКЦИЈА И РАЗНОВРСНОСТ 
ОРГАНИЗАМА 

Време: децембар, јануар, 
фебруар, март, април, мај, јун 

Ц
и

љ
е
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Стицање знања, конструисање и анализирање,, дрвета живота“ у оквиру царства биљака и животиња на 
основу филогенетских разлика у грађи, функцији и развићу 

Стицање и усвајање знања о гљивама, појединим групама животиња, морфо-физиолошким 
карактеристикама, еколошком значају као и значају тих животиња у трофичкој структури екосистема. 

Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите очувања природе и животне средине, еколошке етике 
и заштите животиња. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа 

 

И
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д
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– 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 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 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Теорија: 
 
Биљке- порекло и излазак на копно. 
Еволутивна историја и филогенија биљака. 
Усвајање воде и минерала, транспирација и 

транспорт. 
Фотосинтеза, размена гасова и дисање. 
Морфолошке адаптације биљака на дејство 

еколошких фактора. 
Животни циклус, размножавање и расејавање. 
Развиће и регулација раста биљака, преживљавање 

неповољних услова. 
Гљиве. 
Биљке и гљиве. 
Животиње - порекло и план грађе. 
Исхрана и размена гасова. 
Циркулација, излучивање и осморегулација. 
Размножавање, развиће, животни циклус. 
 Сунђери и дупљари. 
Протостомије 1- пљоснати црви, чланковити црви, 

мекушци. 
Протостомије (2) – ваљкасти црви, зглавкари. 
Деутеростомије – бодљокошци и хордати. 
Кичмењаци- амниота. 
Амниоти-гмизави и птице. 
Сисари. Главне групе сисара- адаптације, 

представници и значај. 
Животиње. 
Заштита биодиверзитета / добробит животиња. 
 

Вежбе: 

Филогенетска класификација. Гео скала времена и 
кључни догађаји у историји живота. Кратак преглед 
главних група. 

Еволутивни значај, распрострањење, еколошки 
значај и значај за људе маховина, папратњача, 
голосеменица и скривеносеменица. 

Различити типови корена и коренских 
метаморфоза и њихова функција. 

Метаморфозе изданка и листа. Типови гранања. 
Микроскопирање привремених и трајних 

микроскопских препарата биљних ткива. 
Грађа и улога плода, прилагођеност плодова на 

различите начине расејавања/ Значај цвасти и типови 
њиховог гранања. 

Конструисање стабла живота биљака на основу 
кључних карактеристика. 

Микроскопирање  хифа гљива. /Пребројавање 
спора на основу отиска /Праћење развића плодоносних 
тела на засејаним супстратима при различитим условима 
средине. 

Биљке и гљиве. 
План грађе, осетљивост и покретљивост. Различити 

облици кретања животиња. Позиционирање представника 
са различитим начинима кретања на стаблу живота. 

Различити облици исхране и размене гасова код 
животиња.Позиционирање представника на стаблу 
живота. 

Различити облици циркулације, излучивање и 
осморегулације код животиња. Позиционирање 
представника на стаблу живота. 

Током ове теме кроз часове (обраде, утврђивања, 
систематизације, израде мапе ума, ПП презентације, 
дебате, вежби) ученици  дефинишу дрво живота у 
царству биљака и животиња. Обнављају градиво о 
разноврсности живих бића, значају, успостављању 
критеријума класификације, хијерархијској 
категоризацији живог света и употреби бинарне 
номенклатуре. У обради животних циклуса и 
размножавања биљака усвајају  знања о смени 
хаплоидне и диплоидне фазе и прилагођеностима 
биљака на размножавање на копну помоћу шема и 
постера које ученици сами израђују уз нагласак 
редукције гаметофита и доминације спорофита као 
тренда у еволуцији биљака. Код животиња се кроз 
примере обрађују телесне дупље као битни карактер 
позиционирање одређених група животиња на дрвету 
живота. Грађу и основне функције биљних ткива и 
органа ученици усвајају  у контексту адаптација које су 
омогућиле живот у копненој средини.  У делу теме који 
се односи на царство гљива,  ученици усвајају одређена 
знања о филогенетској сродности гљива и животиња, као 
и кључним разликама у начину исхране и грађи тела 
(апсорпциона наспрам холозојске и, сходно томе, 
повећање спољашње површине, насупрот повећању 
унутрашњих површина). У делу теме посвећене 
животињама, кроз примере, израде ПП презентације и 
дебате  ученици  усвајају знања о појединим групама 
животиња у трофичкој структури екосистема. Кроз 
дискусије ученици подижу ниво еколошке свести о 
заштити биодиверзитета. 
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Различити начини размножавања и развића 
животиња. 

План грађе, животне функција животиња. 
Главне  кладе пљоснатих црва, чланковитих црва, 

мекушаца-адаптације, разноврсност и значај. 
Разноврсност и значај инсеката. 
Рановрсност животиња-позиционирање непознатих 

представника животиња на филогенетском стаблу живота. 
Главне групе риба с хрскавичавим, риба са 

коштаним скелетом и водоземаца-адаптације, 
представници и значај. 

Главне групе гмизаваца и птица-адаптације, 
представници и значај. 

Филогенетско стабло кичмењака. Позицонирање 
непознатих предтставника на филогенетском стаблу 
кичмењака. 

Животиње. 
Заштита биодиверзитета / добробит животиња. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за други разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, Збирка 
задатака из генетике, биолошки модели, зидне карте, пројектор 
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 Инструменти 

Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за Менделова 
правила, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, тестови, 
проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, процењивање, 
примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.1.2. 

2.БИ.1.1.4. 

2.БИ.2.1.2. 

2.БИ.2.1.4. 

2.БИ.3.1.2. 

2.БИ.3.1.3. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе биологије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје биологије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним биолошким појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења биолошких садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са групама до 
десет ученика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  
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Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе биологије. Овај вид 
наставе је предвиђен за ученике који показују посебно интересовање за изучавање биологије и који са лакоћом 
савладавају наставно градиво. У раду поћи од знања и могућности ученика, за сваког ученика припремати 
диференциране задатке и применити индивидуализовану наставу. Сврха додатне наставе је да се проширивањем и 
продубљивањем знања стечених у редовној настави омогући ученицима потпунији развој према индувидуалним 
способностима и склоностима. Садржаји, методе и поступци рада претежно се бирају према жељама и 
интересовањима ученика. Изабрани садржаји рада треба да се надовезују на градиво обрађеном на редовној настави, 
да га проширују и обогаћују. Додатна настава се организује у мањим групама. Ученици могу да раде и пројектне 
задатке који су предвиђени за рад у оквиру слободних активности, да се на часовима додатне наставе припремају за 
такмичење из биологије, да планирају и сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања 
информација и слично. 

Задаци додатне наставе биологије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју и у пракси примене различите биолошке појмове;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање биологије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих биолошких знања процене и предвиде одређена дешавања у 

природи. 
На овим часовима ученици ће се припремати за: 

• такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског биолошког друштва (школско, градско, 
републичко); 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Математика 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: други 

Предмет: Математика 
Недељни 
фонд часова: 

5 
Годишњи 
фонд часова: 

185 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе и учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (185 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица се обавља на 
традиционалан или иновативан начин. Избор метода и облика рада, као и планирање активности 
ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и 
од индивидуалних карактеристика ученика. При обради наставних садржаја ослања се на постојеће 
искуство и знање ученика стечено у основној школи, и настоји се, где је то могуће, да ученици 
самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Наставна средства су табла, 
креда, уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература. У току школске године врши се 
оцењивање на основу усмених одговора, активности у изради и дискусији задатака, школских и 
домаћих, као и на основу решења контролних задатака, писмених задатака. 

Напомена: За реализацију 4 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 12 часова.  

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ образовно – васпитног рада : да ученик, усвајајући математичке концепте, знања и 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. 

Задаци образовно – васпитног рада: математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на 
решавање проблема, математичка комуникација 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Степеновање и кореновање Време:септембар/октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицање знања о: 

− степеновању и операцијама са степенима; 

− кореновању и операцијама са коренима; 

− комплексним бројевима и операцијама са комплексним бројевима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  
− трансформише и израчуна вредност израза са степенима користећи својства операција и функција, по 

потреби користећи калкулатор; 
− скицира, тумачи и трансформише график степене функције; 
− комплексни број задат у алгебарском облику представи у равни, одреди његов модуо и решава проблеме 

у којима примењује основне операције са комплексним бројевима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Степен чији је изложилац цео број 
Операције са степенима целог изложиоца 

Децимални запис броја у стандарном облику 
Функција у=хn, nϵN 
Појам корена 
Операције са коренима 
Рационалисање имениоца 
Степен чији је изложилац рационалан број 
Операције са степенима рационалних изложиоца 
Појам комплексног броја 
Степен имагинарне јединице 
Операције са комплексним бројевима 
 

 

Тема се реализује кроз 37 часова: 12 часова 
обраде и 15 часова увежбавања/утврђивања.  
• На почетним часовима обновити особине степена 

чији је изложилац природан број и појам 
квадратног корена. Стечена знања из основне школе 
о степенима проширити увођењем степена чији је 
изложилац цео број, а потом и увођењем степена 
чији је изложилац рационалан број, као и операције 

са степенима. Посебно истаћи значај релације √𝑎2 
= │a│. Оспособљавају се ученици да рационалишу 

имениоце облика √𝑎, √𝑎 ± √𝑏, √𝑎
3

, √𝑎
3

± √𝑏
3

. 
• У теми функције у=хn, nϵN, ученици се 

оспособљавају да скицирају график и уоче 
сличности и разлике између функција у=х2к и 
у=х2к+1, кϵN. 
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• У теми комплексни бројеви се обрађују основни 
појмови и чињенице које се користе у теми 
квадратне једначине, одређује се модуо 
комплексног броја и кроз примере се обрађују 
операције са комплексним бројевима. Раде се 
сложенији проблемски задаци. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 
дијалошке методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.1.1. 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.4. 
 
2.МА.1.3.2. 

2.MA.2.1.2. 
 
2.MA.2.1.5. 

2.МА.3.1.2. 
2.МА.3.3.3. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА 
 

Време:октобар, новембар, 
децембар, јануар  

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицање знања о: 

− квадратним једначинама и њиховој примени; 

− квадратној функцији; 

− квадратним неједначинама и њиховој примени; 

−  системима квадратних једначинама и њиховој примени. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− реши квадратну једначину и дискутује природу њених решења; 
− примени  Вијетове формуле у једноставним и сложенијим примерима; 
− реши једноставан проблем који се своди на квадратне једначине и системе; 
− скицира и тумачи график квадратне функције и користи је у реалним ситуацијама; 
− препозна квадратну неједначину и уме да је реши; 
− решава сложеније квадратне неједначине; 
− решава системе једначина; 
− препозна ирационалну једначину и уме да је реши; 
− разуме услове под којима једначина има решења; 
− решава сложеније ирационалне једначине; 
− препозна ирационалну неједначину и уме да је реши; 
− решава сложеније ирационалне једначине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Квадратна једначина. Решавање непотпуне 
квадратне једначине 

Решавање потпуне квадратне једначине 
Природа решења квадратне једначине 
Вијетове формуле 
Растављање квадратног тринома на чиниоце 
Примена квадратних једначина на решавање 

проблема биквадратних једначина 
Симетричне и кососиметричне једначине 
Квадратна функција, основни појмови 
График функције y=ax2, y=ax2+n 
График функције y=a(x-m)2 
График функције y=ax2+bx+c 
Квадратне неједначине са једном непознатом 

Тема се реализује кроз 48 часова: 13 часова 
обраде и 35 часова увежбавања/утврђивања.  
• Обрада ове теме се започиње решавањем 

непотпуних квадратних једначина, а затим се 
ученици оспособљавају да препознају потпуну 
квадратну једначину и да је реше. Решавају се 
једначине са непознатом у имениоцу које се своде 
на квадратне, при чему треба истаћи важност услова 
дефинисаности. Пажња се посвећује различитим 
начинима решавања квадратне једначине, као и 
примени квадратних једначина у другим областима, 
решавају се примери који се повезују са 
свакодневним животом.  

• Пре него што се уведе квадратна функција, 
приказују се неколико примера из свакодневног 
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Системи једначина са две непознате који садрже 
квадратну једначина 

Системи једначина који садрже хомогену 
једначину 

Ирационалне једначине 
Ирационалне неједначине 

 

живота. На почетним часовима у којима се обрађује 
наставна јединица График квадратне функције 
најпре се од ученика захтева да самостално цртају 
график функције у=х2, који је обрађиван у теми 
Степеновање и кореновање, а за остале графике се 
ученици оспособљавају да изврше одговарајуће 
транслације. Потом се ученици оспособљавају да 
одреде канонски облик функције и да нацртају 
график те функције, а потом се испитују особине 
квадратне функције.  

• Квадратне неједначине треба решавати користећи 
знања о графику квадратне функције.  

• Решавати системе квадратних једначина и проблеме 
који се своде на њих, као и ирационалне једначине 
и ирационалне неједначине. У неким од ових 
ситуација користити и графичку интерпретацију. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 
дијалошке методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6. 

2.MA.1.1.4. 

2.МА.1.3.2.  

2.МА.1.3.3. 

 

2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5. 

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.1.7. 

2.МА.2.3.3. 

2.МА.3.1.2.  

2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5. 

2.МА.3.1.6. 

2.МА.3.3.3. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА 
ФУНКЦИЈА 

Време:јануар, фебруар, март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о: 

− експоненцијалним и логаритамским функцијама и њиховим применама; 

− решавању експоненцијалних и логаритамских једначина и неједначина. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− израчуна вредност експоненцијалне и логаритамске функције, по потреби користећи калкулатор; 
− препозна експоненцијалну функцију и особине експоненцијалне функције; 
− разуме експоненцијалну једначину и уме да реши једноставније облике; 
− решава сложеније експоненцијалне једначине; 
− доведе у везу експоненцијалну неједначину и експоненцијалну функцију; 
− разуме зашто се мења знак код експоненцијалне неједначине;  
− користи математички језик; 
− разуме везу између логаритамске и експоненцијалне функције; 
− разуме појам логаритма и основне елементе логаритма; 
− ради сложеније операције са логаритмима; 
− решава једноставније логаритамске једначине; 
− решава логаритамске неједначине; 
− скицира, тумачи и трансформише график експоненцијалне и логаритамске функције; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Експоненцијална функција, основни појмови 
Експоненцијалне једначине 
Експоненцијалне неједначине 
Логаритам, појам и дефиниција. Логаритамска функција 
Основне особине логаритма 
Логаритамске једначине 
Логаритамске неједначине 
Системи експоненцијалних и логаритамских једначина 

Тема се реализује кроз 32 часа: 11 часова обраде 
и 21 час убежбавања/утврђивања.  
• Ученике треба оспособити да примењују особине 

логаритма и одреде вредност експоненцијалне и 
логаритамске функције у датој тачки (при чему 
треба оспособити ученике да користе калкулатор 
када је то неопходно) и да скицирају и користе 
графике основних функција ових типова, као и 
графике који се из основних добијају транслацијом. 

• Посебно инсистирати на разматрању услова да би 
неки број био решење једначине, односно 
неједначине. Повезати експонецијалну и 
логаритамску функцију са другим областима. 

 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 
дијалошке методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.3.2. 

2.MA.1.1.4.  

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.3.3. 

2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5. 

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.3.3. 

2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5. 

2.МА.3.3.3. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ Време:март, април, мај јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања и проширивање знања о тригонометријским функцијама и њиховој примени. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− користи математички језик; 
− разуме однос катета и хипотенузе у правоуглом троуглу; 
− препознаје тригонометријске функције; 
− решава једноставније задатке са тригонометријским идентитетима; 
− одређује геометријски вредности тригонометријских функција; 
− препознаје положај угла у координатном систему; 
− да прочита вредности тригонометријских функција на графику; 
− примењује тригонометријске идентитете у адиционим формулама; 
− примењује вредности тригонометријских функција у адиционим формулама; 
− решава једноставније и сложеније  задатке у којима се примењују адиционе формуле; 
− примењује адиционе и трансформационе формуле код инверзних тригонометријских функција; 
− решава једноставније тригонометријске једначине; 
− решава сложеније тригонометријске једначине и једначине са сменом; 
− решава једноставније тригонометријске неједначине; 
− препознаје и примењује синусну и косинусну теорему; 
− реши троугао. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Уопштење појма угла, мерење угла, радијан 
Тригонометријски круг 
Вредности тригонометријских функција углова од 0°, 90°, 
270°, 360° 
Примена основних тригонометријских идентитета 
Одређивање вредности тригонометријских функција ма 
ког угла (свођење на први квадрант) 
Периодочност тригонометријских функција. 
Тригонометријске функције негативних углова. 
Адиционе теореме 
Тригонометријске функције двоструког угла 
Тригонометријске функције половине угла 
Трансформација производа тригонометријских функција 
у збир или разлику 
Трансформација збира и разлике тригонометријских 
финкција у производ 

Графици тригонометријских функција y=sinx, 
y=соsx 

Графици функција y=asin(bx+c) и y=acos(bx+c) 
Графици функција y=tgx,   y=ctgx 
Инверзне тригонометријске функције 
Основне тригонометријске једначине 
Сложеније тригонометријске једначине 
Системи тригонометријских једначина 
Тригонометријске неједначине 
Синусна теорема 
Косинусна теорема 
Решавање троугла 
 
 
 

 

Тема се реализује кроз 56 часова: 21 час обраде 
и 45 часова увежбавања/утврђивања.  
• На почетним часовима се обнављају 

тригонометријске функције оштрог угла 
(тригонометрију правоуглог троугла) које су 
ученици упознали у првом разреду. Успоставља се 
веза између уопштеног угла и основног угла и уводи 
се појам радијана. 

• Ученици се оспособљавају да на тригонометријском 
кругу одређују вредности тригонометријских 
функција. Такође, потребно је да ученици у 
потпуности савладају одређивање вредности 
тригонометријских функција помоћу калкулатора, 
као и вредности њихових инверзних функција.  

• Ученици се оспособљавају да цртају графике 
функција одређују домен, кодомен, нуле, знак, 
периодичност, монотоност и екстремне вредности 
функција. Исправност нацртане функције могу 
проверити путем софтвера за цртање графика. 

• Приликом трансформација тригонометријских 
израза и у доказима тригонометријских идентитета 
користити основне идентитете и адиционе формуле. 
Ученици решавају једноставније и сложеније 
проблеме у реалном контексту који се своде на 
тригонометријске једначине уз помоћ 
тригонометријског круга, користећи калкулатор или 
одговарајући софтвер. 

• Ученици решавају тригонометријске неједначине 
уз помоћ тригонометријског круга или графика. 

• Синусну и косинусну теорему примењивати на 
решавање проблема из реалног контекста. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 
дијалошке методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у 
разговару и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.2.7. 

2.MA.1.1.4.  

2.MA.1.3.2.  

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.3.3. 

2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5.  

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.2.5. 

2.МА.2.3.3. 

 

 

2.МА.3.1.5. 

2.МА.3.2.5. 
2.МА.3.3.3. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује пo потреби, један час недељно до краја другог полугодишта.  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  
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Додатна настава се организује за ученике који постижу изузетне резултате у савладавању наставног садржаја и 
показују интересовање за проширивање знања из наставних тема: 

Степеновање 

Кореновање 

Комплексни бројеви 

Квадратна једначина и примена квадратне једначине 

Вијетова правила 

Квадратна функција 

Проблеми екстремних вредности 

Квадратна неједначина и примена квадратне неједначине 

Одабрани задаци за математичка такмичења 

Ирационални алгебарски изрази 

Ирационалне алгебарске једначине 

Ирационалне алгебарске неједначине 

Експоненцијални изрази, једначине и неједначине 

Логаритамски изрази, једначине и неједначине 

Тригонометријски изрази, једначине и неједначине 

Примена тригонометрије 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број 
часова припремне наставе je 10% од броја часова редовне наставе у току школске године.  
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Физика 

Образовни 
профил/смер
: 

Природно математички Разред: Други  

Предмет: Физика 
Недељни 
фонд часова: 

2+1 
Годишњи 
фонд часова: 

74+37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Физика је експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно 
са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет. 

Савремена настава Физике подразумева примену различитих метода и облика рада, 
разноврсних дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава 
и кооперативно учење) који омогућавају остваривање циља и исхода наставе Физике. 

 
Основне методе рада са ученицима у настави Физике су: 

➢ излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
➢ методе логичког закључивања ученика; 
➢ решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
➢ лабораторијске вежбе; 
➢ коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 

 
Циљ образовно – васпитног рада:  

➢ развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у 
савременом друштву;  

➢ оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;  
➢ свест о важности здравља и безбедности;  
➢ оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  
➢ поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције 

и уважавања различитости;  
➢ развој мотивације и самоиницијатива за учење, оспосоољавање за самостално учење, способност 

самовредновања и изражавања сопственог мишљења;  
➢ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
➢ развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;  
➢ развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  
➢ развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике;  
➢ развијање позитивних људских вредности;  
➢ развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за 

живот у демократски уређеном и праведном друштву;  
➢ развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, 

поштовање и неговање српског језика као матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 
мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

 
Општа предметна компетенција: Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу 

физичке законе и процесе са практичном применоми 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 обухватају природно научну писменост, која је основ за праћење 

развоја физике као науке, разумевање повезаности физике и савремне технолигије 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Молекулско – кинетичка теорија гасова Време: септембар, октобар 
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Упознавање ученика са начином кретања молекула и њиховом расподелом у зависности од брзине, са 
појмовима дифузија и средњи слободан пут, са моделом идеалног гаса и његовим карактеристикама, са 
једначином стања идеалног гаса, са изопроцесима и гасним законима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• 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; 
• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекули. Кретање молекула 
Расподела молекула гаса по 

брзинама 
Дифузија 
Мерење највероватније брзине 

молекула 
Средњи слободан пут молекула гаса 
Модел идеалног гаса 
Притисак гаса 
Температура 
Једначина стања идеалног гаса 
Изопроцеси и гасни закони 
Гасни термометар 
 
Лабораторијска вежба 

Провера Бојл-Мариотовог закона 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Обновити и утврдити градиво из основне школе о кретању 
молекула и вези брзине молекула и температуре средине. 
Дефинисати температуру као меру средње кинетичке енергије 
транслаторног кретања молекула, објаснити појам апсолутне нуле 
и дати везу Келвинове и Целзијусове скале. Анализирати 
графички приказ Максвелове расподеле молекула по брзинама (за 
разне температуре) и објаснити појмове највероватније, средње 
квадратне и средње аритметичке брзине молекула. Описати 
експеримент за мерење највероватније брзине молекула. 
Укратко објаснити појаву дифузије и појам средњег слободног 
пута молекула гаса. Објаснити модел идеалног гаса, формулисати 
гасне законе за изопроцесе и помоћу њих разјаснити апсолутну 
нулу. Извести једначину стања идеалног гаса из гасних закона. 
Извести једначину која повезује притисак идеалног гаса са 
средњом кинетичком енергијом молекула. У оквиру утврђивања 
градива, повезати формулу за притисак са једначином стања гаса и 
гасним законима. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, уређај за проверу Бојл – 
Мариотовог закона 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инстру
менти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.2.1 
2.ФИ.1.2.2.  
2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.2.1.5. 
2.ФИ.3.2.1. 
2.ФИ.3.2.3. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Термодинамика Време: октобар, новембар 



[Type the document title] 
 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са појмовима унутрашња енергија, количина топлоте, топлотна капацитивност, 
адијабатски процес, ентропија, са првим и другим принципом термодинамике и Карноовим циклусом. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи одговарајуће појмове, величине и законе за описивање енергијских трансформација у 

топлотним процесима и примењује их у конкретним ситуацијама; 
• 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; 
• наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних 

појава и развој природних наука и технологије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Унутрашња енергија и њена промена 
Топлотна размена и количина топлоте 
Први принцип термодинамике 
Рад при ширењу гаса 
Примена првог принципа термодинамике 
на изопроцесе 
Топлотне капацитивности 
Адијабатски процеси 
Повратни и неповратни процеси 
Други принцип термодинамике 
Статистички смисао другог принципа 
термодинамике 
Ентропија 
Основни принцип рада топлотних мотора и 
уређаја за хлађење 
Коефицијент корисног дејства 
Карноов циклус 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Наставни садржај има за циљ да оспособи ученике да 
користе појмове и величине којима се описују топлотна својства 
супстанце и да примењују принципе термодинамике. Примена 
Првог принципa термодинамике на гасне изопроцесе у идеалном 
гасу омогућава да ученик анализира дијаграме који приказују 
промене стања гаса у сложеним или цикличним процесима. 
Посебну пажњу би требало посветити смислу темодинамичких 
принципа. Први прицип исказује закон одржања енергије, а 
Други принцип говори о смеру енергијске размене. Приликом 
тумачења Другог принципа термодинамике важно је указати на 
његов статистички смисао. У оквиру ове теме прикладно је 
користити компјутерске анимације као и препоручене 
демонстрационе огледе којим се демострирају статистичка 
расподела (Галтонова даска) и адијабатски процеси (експанзија и 
компресија). Анализа рада топлотних мотора и уређаја за 
хлађење је добар пример примене стечених знања о топлотним 
појавама.  

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.2.4. 
2.ФИ.1.2.5. 

2.ФИ.2.2.1. 
2.ФИ.2.2.2. 
2.ФИ.2.2.3. 
2.ФИ.2.2.4. 

2.ФИ.3.2.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Основи динамике флуида Време: децембар 



[Type the document title] 
 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са физичким параметрима којима се описује кретање идеалног флуида, са 
Бернулијевом једначином и њеном применом. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи појмове и законе механике флуида за описивање њиховог кретања и кретања чврстих тела 

у гасовима и течностима; 
• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Физички параметри којима се 
описује кретање идеалног флуида 

Једначина континуитета 
Бернулијева једначина 
Примене Бернулијеве једначине 
 
Лабораторијска вежба 

Провера Бернулијеве једначине 
(Вентуријева цев) 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Навести сличности и разлике које постоје између течности и 
гасова и нагласити да заједничко својство покретљивости молекула 
омогућава протицање (струјање) флуида. Обавезно истаћи разлику 
између модела идеалног гаса и идеалне течности. Навести 
параметре који карактеришу стање кретања идеалног флуида, 
истаћи разлику између стационарног и нестационарног струјања 
флуида. За случај стационарног струјања, а на основу закона 
одржања масе и енергије извести једначину континуитета и 
Бернулијеву једначину. Примену Бернулијеве једначине треба 
представити на следећим примерима: мерење брзине истицања 
течности кроз отвор на суду (Торичелијева теорема), мерење 
брзине струјања флуида (Питоова цев), Магнусов ефекат, примене 
у авијацији. Примере примене прате одговарајући демонстраци-
они огледи и лабораторијска вежба, помоћу Вентуријеве цеви, 
проверава се важење Бернулијеве једначине. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, уређај за проверу 
Бернулијеве једначине (Вентуријева цев) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.1.7. 
2.ФИ.2.1.3. 
2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.4 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Молекулске силе и фазни прелази Време: децембар, јануар, фебруар 



[Type the document title] 
 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са појмом молекулских сила, топлотним ширењем чврстих тела и течности, 
структуром чврстих тела и кристала, са појмом еластичност чврстих тела, појмовима вискозност и 
површински напон течности, појавом капиларност, са фазним прелазима, Хуковим, Њутновим и Стоксовим 
законом. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• 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; 

• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекулске силе 
Топлотно ширење чврстих тела и 

течности 
Структура чврстих тела. Кристали 
Еластичност чврстих тела. Хуков закон 
Вискозност у течности. Њутнов и 

Стоксов закон 
Површински напон течности и 

капиларност 
Испаравање и кондензовање, засићена 

пара, кључање 
Топљење и очвршћавање. Сублимација 

и депозиција 
Дијаграми фазних прелаза 
Промене унутрашње енергије при 

фазним прелазима. Једначина топлотног 
баланса 

 
Лабораторијске вежбе 
Одређивање модула еластичности 

жице 
Мерење коефицијента површинског напона 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се 
часови вежби реализују у кабинету. 

Објаснити разлику у резултујућој сили која делује на 
молекул у унуташњости течности и на њеној површини, увести 
појам 

слободне површине течности, анализирати силе отпора 
при кретању флуида и кретању чврстих тела у њима (Стоксов 
закон). Успоставити везу између угла квашења (облика 
мениска) и капиларних ефеката. Промену агрегатних стања 
повезати са променом међусобног средњег растојања 
молекула. Размотрити разлику између еластичних и 
пластичних деформација. Анализирати врсте еластичних 
деформација и увести појмове модула еластичности и модула 
торзије као значајних параметара материјала и чврстих тела. 

Ове појаве илустровати са одговарајућим 
демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2ФИ.1.2.2. 
2ФИ.1.2.5. 

2ФИ.2.2.3. 
2ФИ.2.2.4. 
2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.1.2. 
2.ФИ.3.1.4. 

 



[Type the document title] 
 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Електростатика Време: фебруар, март, април 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са основним карактеристикама електричног поља и физичким величина које га 
описују и дефинишу, са појмовима електични дипол, диелектрик и кондензатор. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи одговарајуће појмове, величине и законе за тумачење деловања електричног 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 кондензатора од растојања и површине плоча и врсте 
диелектрика; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних 
појава и развој природних наука и технологије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у електростатику. Кулонов закон 
Јачина електричног поља. Линије силе 
Електрични флукс 
Потенцијална енергија електростатичке 
интеракције  и рад у електричном пољу. 
Потенцијал поља и напон 
Еквипотенцијалне површи. Веза јачине 
поља и потенцијала 
Проводник у електричнм пољу. 
Електростатичка заштита 
Електрични дипол. Деловање електричног 
поља на дипол 
Диелектрик у електричном пољу. Јачина 
поља у диелектрику 
Електрична капацитивност проводника 
Кондензатори и њихово везивање 
Енергија електричног поља у 
кондензатору. Запреминска густина 
енергије електричног поља 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Са неким од појмова које треба изучавати у оквиру ове 
наставне теме ученици су се упознали у основној школи и њих 
треба даље развијати. Смисао два важна физичка закона, закон 
одржања наелектрисања и Кулонов закон, као и њихову примену, 
требало је ученици да схвате још у основној школи, што би им 
на средњошколском нивоу образовања омогућило да разумеју да 
се при померању наелектрисања у електричном пољу врши рад. 
Кроз различите примере наставник би требало да укаже на 
постојање разлике између позитивне и негативне вредности рада 
у електричном пољу. Познавање електричних својстава 
материјала омогућава сваком ученику боље разумевање њиховог 
значаја за развој нових технологија. 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику 

да теоријске садржаје из области електростатике, кад год 
је то могуће, учи кроз експериментални рад. Ова област је за то 
изузетно погодна. На пример, да демонстрира електростатичке 
појаве: линије сила поља, еквипотенцијалност, Фарадејев кавез, 
зависност капацитивности плочастог кондензатора од растојања 
и површине плоча и врсте диелектрика у њему. Значај стеченог 
знања је тиме већи што се може непосредно применити у пракси 
(електростатичка заштита, напон на ћелијској мембрани, 
пречишћавање ваздуха...). 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 
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2.ФИ.1.3.6. 
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: Једносмерна струја Време: април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са основним карактеристикама електричне струје и физичким величинама које је 
дефинишу, Омовим законом, Кирхофовим правилима, Џул – Ленцовим законом, Фарадејевим законом, са 
начином везивања отпорника, појмом плазма. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• 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 металим,а, 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 резултате 
експеримента и процени њихову сагласност са предвиђањима; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Извори електричне струје и 
електромоторна сила 

Јачина и густина електричне струје 
Омов закон за проводник. Електрична 

отпорнст проводника 
Везивање отпорника 
Џул – Ленцов закон 
Омов закон за струјно коло 
Кирхофова правила 
Електрична проводљивост метала 
Омов и Џулов закон на основу 

електронске теорије проводљивости метала 
Контактни потенцијали. 

Термоелектричне појаве 
Електрична струја у електролитима 
Омов закон и проводљивост електролита 
Фарадејеви закони електролизе 
Термоелектронска емисија. Катодна цев 
Електрична стуруја у гасовима. Врсте 

пражњења у гасовима 
Плазма  
 
Лабораторијске вежбе 
Провера Омовог закона 

Мерење отпора Витстоновим мостом 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се 
часови вежби реализују у кабинету. 

Полазећи од структуре супстанције и електричног 
поља увести појмове: електрична струја, проводник, 
изолатор. Једноставно електрично коло једносмерне струје 
искорис-тити за обнављање знања о основним елеменатима 
струјног кола (електрични извор, потрошач, мерни уређај, 
прекидач) и физичких величина као што су електрични 
напон, електромоторна сила, електрична отпорност и 
јачина електричне струје. Омов закон за део кола и за цело 
електрично коло демонстрирати на неком потрошачу и 
представити графички зависност јачине струје од напона. 
Џул-Ленцов закон и Кирхофова правила повезати са 
законима одржања. Навести механизме провођења 
електричне струје у електролитима и навести примере 
њихове примене и формулисати Фарадејеве законе 
електролизе. Нагласити разлику провођења електричне 
струје у вакууму и провођења у гасовима на нивоу 
објашњења појава и њихове примене. Ефекти провођења 
електричне струје су погодни за сумирање и примену 
наученог у овој теми. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
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Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 
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Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске 
наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа 
програм физике у гимназији. Ова настава омогућава укључивање у наставу ученицима који су из оправданих разлога 
били одсутни са редовних часова. 

 

Циљеви су: да ученици кроз разговор сазнају шта су гасови, које их физичке величине описују и која је узајамна 
зависност тих величина. Упознавање са појмом флуида, основним појмовима и начину протицања флуида. Да 
упознају структуру атома, нуклеарне силе и њихове карактеристике. Да науче шта је електично поље и упознају његове 
особине. Да науче шта је електична струја, како настаје и да примењују стечена теоретска знања у решавању задатака 
као и у свакодневном животу. Да упознају достигнућа савремене физике. 

 
 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава намењена је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за физику.  

У оквиру ове наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи 
задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави. Ученици се слободно опредељују при избору садржаја 
програма. 
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Хемија 

Образовни 
профил: 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Разред: 2 

Предмет: ХЕМИЈА ТЕОРИЈА И ВЕЖБЕ 
Недељни 
фонд часова: 

2 + 1 
Годишњи 
фонд часова: 

74+37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 
осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се 
исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема 
наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не 
одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Број лабораторијске вежбе наведен је уз предлог њеног садржаја. 
Формирање појмова треба базирати на демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. 
Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених демонстрационих огледа и 
лабораторијских вежби, огледи се могу извести са доступним супстанцама. Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су 
искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они 
омогућавају да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним 
компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви 
су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је 
тематски конципиран. За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег 
планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама. У целокупном наставном 
процесу у области неорганске хемије важно је стално успостављати везе са претходно ученим 
садржајем опште хемије. Садржаји неорганске хемије пружају могућност за оспособљавање 
ученика да користе податке из Периодног система елемената и повезују структуру електронског 
омотача атома са својствима елемената. У току школске године ученици могу да, упоредо са 
изучавањем елемената, самостално попуњавају табеле Периодног система тако што ће уписивати, 
на пример, симболе најзаступљенијих елемената, оксидационе бројеве, различитим бојама 
обележавати врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које одређени елементи граде, 
формуле киселина и база, и друге податке који указују на периодична својстава елемената и 
њихових једињења. Наставне теме су конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају сличности и разлике, и доводе их у везу с 
положајем елемената у Периодном систему. Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у планирању, реализацији, елаборацији и 
тумачењу резултата експеримената. Лабораторијске вежбе се организују с половином одељења, а 
ученици их изводе у пару или групи до четири ученика. Током вежби ученици примењују научни 
метод и максимално се активирају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу резултата 
експеримената. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 Циљ наставе 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. 

 Задаци наставе хемије да ученици: 

- развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 
- разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 
- разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 
- разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним односом 

његових компоненти; 
- примењују основне хемијске концепте за тумачење хемијских структура и процеса: 
- развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 
- развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 
- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

Неорганске супстанце у неживој и живој природи 
Време: септембар 
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Неорганске супстанце у неживој и живој природи је прва наставна тема која има за циљ да ученике 

уведе у изучавање неорганске хемије: шта је предмет изучавања неорганске хемије, o важности и 
заступљености неорганских супстанци у свету око нас, о заступљености елемената у Земљиној кори, 
атмосфери, живим системима, о саставу комерцијалних производа који чине неорганске супстанце, на чијој 
се употреби заснива функционисање савременог друштва. При томе, потребно је да ученици повезују и у 
објашњењима користе податке о заступљености хемијских елемената, о стабилности изотопа, о природним 
и вештачки добијеним елементима, о положају елемената у Периодном систему, налажењу хемијских 
елемената у природи као елементарних супстанци и у саставу једињења (на пример, кисеоник и азот), или 
због реактивности искључиво у саставу једињења (на пример, натријум и калијум). Ученици повезују нове 
информације са претходно стеченим знањем хемије укључујући знање неорганске хемије из основне 
школе, као и са знањем географије и биологије.  

Читањем и тумачењем података представљених помоћу графикона и дијаграма о заступљености хемијских 
елемената у свемиру, Земљиној кори, атмосфери, и у живим бићима ученици развијају једну од 
међупредметних компетенција − рад са подацима и информацијама. Хемијски састав Земљине коре, 
атмосфере и вода у природи ученици могу повезивати са градивом географије. Хемијске формуле 
неорганских супстанци у овој фази учења служе да ученици уоче (не морају да их памте) хемијски састав 
Земљине коре, стена, минерала и руда, полудрагог и драгог камења. Уколико у школи постоје збирке 
минерала, оне се могу показати у склопу разматрања ове теме. Ученици разматрају запремински удео гасова 
у ваздуху, њихово порекло и улогу, које се загађујуће супстанце могу наћи у ваздуху, о густини ваздуха и 
промени густине с надморском висином. У оквиру теме ученици информативно разматрају податке о води 
као једној од најважнијих неорганских супстанци: распрострањеност у природи, биљном и животињском 
свету; агрегатна стања воде; изворска вода; тврда и мека вода; вода за људску употребу; специфична својства 
воде; значај за живи свет. Разматрање заступљености елемената у живим бићима ученици ослањају на 
познавање која једињења улазе у састав живих бића. Поред најзаступљенијих неметала (О, C, H, N) чија се 
једињења налазе у живим бићима, они се информишу о биогеним металима (јон гвожђа у саставу 
хемоглобина, калцијума у саставу костију, натријума у телесним течностима, магнезијума у хлорофилу итд.). 
Ученици могу посматрати демонстрације узорака стена, руда и минерала, нерганских супстанци и 
комерцијалних производа (на пример, графит, племенити метали, различите легуре, кухињска со, сода-
бикарбона, креч, сона киселина, водоник-пероксид, шумеће таблете са различитим садржајем јона). Они би 
требало да знају да су неорганске супстанце у саставу грађевинских материјала, вештачких ђубрива, силикона 
и других материјала. Декларације производа су један од контекста за истицање важности познавања 
хемијских симбола и формула, као и пиктограми који упућују како се производ правилно користи, складишти 
или одлаже. Тиме ученици развијају навику да се приликом коришћења одређених супстанци и производа 
придржавају упутстава за употребу и развијају одговорност да адекватно користе и одлажу супстанце 
(производе). 
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 – описује заступљеност неорганских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих 

супстанци и утицај на здравље и животну средину.  
- моделима, графички и табеларно приказује и објашњава податке о својствима и променама супстанци; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Заступљеност елемената и њихових једињења у 
природи. 

Стене, руде и минерали. 
Вода. Ваздух. 
Биогени елементи. 
Демонстрациони огледи: 
– демонстрирање узорака елемената, једињења, 

минерала, руда, неорганских комерцијалних производа. 
Лабораторијска вежба 1 
Правила рада у хемијској лабораторији 
Лабораторијска вежба 2 
Раздвајање састојака смеша 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
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четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 
рају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 

Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 

Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.2.1. 

2.ХE.1.5.2. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  
Периодична својства елементарних супстанци 

Време: септембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

У оквиру друге теме ученици повезују знање стечено у првом разреду о структури атома, хемијским 
везама, међумолекулским интеракцијама, месту елемената у Периодном систему, са структуром 
елементарних супстанци (алотропским модификацијама), физичким својствима и физичким променама. 
Повезују макроскопски, субмикроскопски и симболички ниво користећи различита представљања састава и 
структуре неорганских супстанци. Ученици идентификују положај елемента у s-, p-, d- и f- блоку, 
објашњавају поделу елемената на метале, неметале, металоиде и племените гасове, описују физичка 
својства метала и повезују их са структуром њихових атома и металним кристалним решеткама, описују 
физичка својства неметала и објашњавају податке приказане табеларно и графички о вредностима за 
температуре топљења и кључања неметала, густине и растворљивости, узимајући у обзир тип хемијске везе 
и/или међучестичне интеракције у аморфним и кристалним облицима. Ученици би требало да објашњавају 
правилности у промени својстава, као и одступања. Ученици могу посматрати различите 2D и 3D моделе 
аморфне и кристалне структуре неметала, металне кристалне решетке и видео клипове који приказују улогу 
делокализованих електрона. Ученици описују физичка својства металоида по којима су слични, односно 
разликују се од метала и неметала. При објашњавању физичких промена (промена агрегатног стања и 
растварање) очекује се да ученици примењују знање о хемијским везама и међумолекулским 
интеракцијама, стечено у претходном разреду. Испитивање физичких својстава метала, на пример, Zn, Ag, 
Au, Cu, Al, Pb, Sn и Fе, и неметала, на пример, графита, сумпора и јода, може обухватити опис њиховог 
изгледа, испитивање тврдоће и могућности обликовања, магнетичности, проводљивости топлоте и 
електричне струје, као и експериментално одређивање густине наведених метала. 
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 - описује заступљеност неорганских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих 

супстанци и утицај на здравље и животну средину;  

- повезује физичкa и хемијска својства елементарних супстанци и неорганских једињења са њиховом 
честичном структуром, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама и наводи начин складиштења 
супстанци; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Физичка својства елемената, кристални облици, 
алотропске модификације и физичке промене елемената. 

Лабораторијске вежбе 3 и 4 
Упоређивање физичких својстава метала, неметала 

и њихових легура: тврдоћа, проводљивост топлоте и 
електричне струје, магнетичност. 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 
рају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу 
резултата експеримената.. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.2.1. 
2.ХE.1.2.2. 

2.ХE.2.2.1. 2.ХE.3.2.1 
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III - ТЕМА/МОДУЛ:  

Хемијске реакције и периодичност. Водоник и хидриди. 
Кисеоник, оксиди и пероксиди 

Време: октобар, новембар 

Ц
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и

 

У оквиру теме ученици повезују знање стечено у 1. разреду са хемијским својствима и хемијским 
променама елемената и њихових једињења. Од њих се очекује да упоређују и објашњавају сличности и 
разлике у хемијским својствима метала, неметала и металоида у s-, p- и d- блоковима на основу електронске 
конфигурације и у контексту периодичних трендова (атомски полупречник, енергија јонизације, афинитет 
према електрону и електронегативност), да објашњавају који тип хемијске везе елементи могу да граде у 
једињењима, наелектрисање катјона метала и анјона неметала, која су оксидациона стања елемента 
најстабилнија, да упоређују редукциона својства метала, редукциона и оксидациона својства неметала, као 
и периодичност својстава неорганских једињења које ови елементи граде. Ученици разматрају 
периодичност у хемијским својствима и променама елемената, на примерима реакција метала и неметала са 
водоником и кисеоником, и кроз промену својстава хидрида и оксида елемената у оквиру истих група и 
периода. Уз писање одговарајућих хемијских једначина и именовање производа, очекује се да ученици 
идентификују тип хемијске везе у производима, да претпостављају њихова киселинско-базна својства и да 
уочавају периодичност у промени тих својстава. Ученици би требало да уочавају разлику у реактивности 
елемената у поменутим реакцијама, за које елементе је потребно довести енергију да би реаговали и какав 
је састав реакционих система. Од њих се очекује сврставање неорганских једињења у киселине и базе према 
Аренијусовој и протолитичкој теорији, писање хемијских формула и давање назива, класификовање база 
на монохидроксилне и полихидроксилне, неорганских киселина на кисеоничне и безкисеоничне, 
разликовање монопротичних од полипротичних, орто- од мета-, јаких од слабих, стабилних од нестабилних, 
уочавање периодичности промене јачине киселина, како електронегативност елемента, оксидациони број 
неметала, број атома кисеоника у молекулу, наелектрисање јона утичу на јачину неорганских киселина и, 
према томе, на вредности за константу дисоцијације. Такође, очекује се да упоређују јачину база. У оквиру 
теме ученици увежбавају номенклатуру соли, и уче о хидролизи неутралних, базних и киселих соли. Од њих 
се очекује да на основу формуле и назива соли претпоставе киселинско-базна својства раствора соли. 
Ученици могу утврђивати знање кроз решавање задатака о начинима изражавања квантитативног састава 
раствора и одређивање pH и pOH вредности раствора. Кроз целу тему ученици би требало да уочавају 
периодичност у реактивности елемената и повезаност различитих класа неорганских једињења. То би 
требало да илуструју одговарајућим хемијским једначинама. Хемијске једначине би требало да пишу у 
молекулском и јонском облику. Важни ослонци за разумевање садржаја теме јесу предложени 
демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе. Извођењем лабораторијских вежби ученици се 
оспособљавају да помоћу индикатора испитају киселинско-базна својства раствора, да се у раду са 
супстанцама придржавају мера предострожности. При томе они морају да познају поступке који се 
предузимају у случају повреде киселинама и базама. На крају ове теме, а као увод за следећу, ученици 
разматрају реактивност елемената на основу њиховог положаја у напонском низу. Редукциона својства 
метала треба да повежу са појмом електродни потенцијал и да пишу једначине реакција метала са водом, 
хлороводоничном киселином и воденим растворима соли. Редукциона и оксидациона својства неметала 
разматрају на примерима водоника, кисеоника и халогених елемената. Од ученика се очекује да уоче да се 
неке неорганске супстанце понашају искључиво као редукциона средства, а неке као оксидациона, али и да 
постоје супстанце које могу бити и оксидациона и редукциона средства у зависности од тога са чим реагују. 
Ученици могу илустровати зависност оксидоредукционих својстава једињења од оксидационог стања 
елемента у тим једињењима на примерима једињења азота (NH3 /HNO3 ) или сумпора (H2S/H 2SO4 ). 
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- 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; 
- именује и хемијским формулама приказује неорганска једињења;  
- испитује огледима физичка и хемијска својства неорганских супстанци;  

- именује и хемијским формулама приказује неорганска једињења;  
- 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; 
- објашњава састав, хемијска својства и значај пуфера; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Хемијска својства и хемијске промене елемената 
(реакције са О2 , H2 и H2О). 

Киселине, базе, соли, константа дисоцијације, 
хидролиза соли, пуфери. 

Електродни потенцијал, напонски низ елемената. 
Демонстрациони огледи: 
– добијање оксида и демонстрирање 
својстава оксида према положају 
елемената у ПСЕ; добијање киселина, 

база и соли. 
Лабораторијска вежба 5 
-Припремање раствора задате концентрације за 
припремање пуферске смеше 
Лабораторијска вежба 6 
-Реакције неутрализације; волуметрија; киселинско-базне 
титрације 
Лабораторијска вежба 7 
-Испитивање pH вредности раствора; хидролиза соли и 
растворљивост соли 
Лабораторијске вежбе 8 и 9 
-Добијање водоника; напонски низ елемената, реакције 
метала и водених раствора соли 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 

рају у планирању, реализацији, елаборацији и 
тумачењу резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

Праћ
ење 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.2.1. 
2.ХE.1.2.2. 

2.ХE.2.2.2. 
2.ХЕ.2.1.9. 
2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.3.1.4. 
2.ХЕ.3.1.5. 
2.ХЕ.3.1.6. 
2.ХE.3.2.3. 
 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  
Метали s-, p- и d-блока Периодног система елемената 

Време: новембар, децембар 
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У оквиру ове теме ученици детаљније повезују претходно градиво о структури атома метала, месту 

метала у таблици Периодног система елемената, металној вези, металној кристалној решетки, са физичким 
и хемијским својствима метала, применом и начинима добијања метала. Ради стицања функционалних 
знања, потребно је да ученици разматрају информације о примени метала и њихових једињења као 
комерцијалних производа у различитим контекстима, укључујући и повезивање својстава тих супстанци, 
односно производа у чији састав улазе, с њиховим утицајем на здравље човека и животну средину. У 
оквиру теме ученици уче о хемијским изворима електричне струје, као и о хемијским променама изазваним 
једносмерном електричном струјом. O својствима метала 1. и 2. групе и њихових најважнијих једињења 
ученици би требало да уче кроз упоредни преглед. У оквиру тога они би требало да објашњавају базност 
оксида, јачину хидроксида, и заступљеност једињења метала s-блока у природи, као и да наводе практични 
значај, односно примену једињења (примена шалитре, кухињске соли, гашеног и негашеног креча, гипса и 
баријум-сулфата). Добијање метала s- блока може бити оквир за учење о електролизи. Изучавање својстава 
метала p-блока (Al, Sn и Pb) обухвата њихова редукциона својства (ученици објашњавају реакцију 
алуминотермије) и амфотерност (ученици објашњавају и хемијским једначинама представљају реакције 
метала, њихових оксида и хидроксида са киселинама и растворима алкалних хидроксида). Очекује се да 
ученици именују настале соли. За ученике гимназије општег типа није предвиђено учење садржаја који се 
односе на калај и једињења калаја. Приликом изучавања својстава метала d-блока (Cr, Mn, Fe, Cu, Zn и Ag) 
очекује се да ученици на основу изведених огледа и запажања састављају оксидоредукционе једначине 
реакција метала (гвожђа, бакра и цинка) са разблаженим, односно концентрованим киселинама чији анјони 
имају оксидациона својства, да закључују шта су производи реакција зависно од концентрације киселина 
(које соли настају, који је оксидациони број метала, који се оксиди сумпора и азота издвајају), да ли долази 
до пасивизације метала у контакту с киселинама и од чега то зависи. Очекује се да ученици упоређују 
физичка и хемијска својства метала и њихових легура (отпорност на корозију, проводљивост топлоте и 
електричне струје, ковност, могућност обликовања, отпорност на ломове, еластичност, тврдоћа), да описују 
зашто се метали (укључујући и племените) легирају, тј. да повезују с практичном применом. На 
различитим примерима легура ученици би требало да разматрају везу између њиховог састава и практичне 
примене, али се не очекује да наводе масену процентуалну заступљеност легирајућих елемената. 
Посматрањем демонстрационих огледа ученици би требало да уоче разлике хемијских својстава метала s-, 
p- и d- блока Периодног система елемената, да примене одговарајућу физичко-хемијску методу 
квалитативне и квантитативне анализе за испитивање одређене супстанце, и да применом техника 
квалитативне хемијске анализе одреде елементе/јоне. 
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- именује и хемијским формулама приказује неорганска једињења; 
- 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; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Метали 1. и 2. групе. 
Метали p-блока (Al, Sn, Pb) и d-блока 
(Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Ag). 
Добијање метала. Електрохемијски 
процеси. 
Легуре. Двогубе соли. 
Демонстрациони огледи: 
– реакције натријума и калијума с 
водом; 
Лабораторијскe вежбe 10 и 11 
Доказивање јона калцијума, магнезијума, баријума; 

доказивање јона алкалних и земноалкалних метала 
у пламену 
Лабораторијска вежба 12 
Хемијска својства алуминијума; добијање и 

амфотерност алуминијум-хидроксида 
Лабораторијске вежбе 13 и 14 
Добијање и својства гвожђе(III)-хидроксида; 

калијум-перманганат и калијум-дихромат као оксидациона 
средства; хромат-дихромат равнотежа; реакција бакар(II)-
сулфата са раствором натријум-хидроксида; добијање 
сребрног огледала 

Лабораторијскe вежбe 15 и 16 
Електролиза раствора натријум-хлорида, натријум-

сулфата, бакар(II)-хлорида или бакар(II)-сулфата 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 
рају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

Праћ
ење 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.2.1.  
2.ХЕ.1.2.2. 

2.ХЕ.2.2.1.  
2.ХЕ.2.2.3. 

2.ХЕ.3.2.1.  
2.ХЕ.3.2.2. 
2.ХЕ.3.2.3. 

2.ХЕ.3.2.4. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Комплекси 
 

Време: јануар, фебруар 
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У оквиру теме ученици уче о структури, номенклатури и дисоцијацији комплекса, на примерима соли које 
дисоцијацијом дају комплексан анјон и комплексан катјон. У оквиру теме ученици уче о структури, 
номенклатури и дисоцијацији комплекса, на примерима соли које дисоцијацијом дају комплексан анјон и 
комплексан катјон. 
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- именује и хемијским формулама приказује неорганска комплексна једињења; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Номенклатура. 
Дисоцијација. Својства, налажење и 
примена. 
Демонстрациони огледи: 
– Демонстрирање узорака комплексних соли. 
Лабораторијска вежба 17 
- Доказивање јона гвожђа и јона бакра; 
утицај концентрације раствора на 

стварање комплексног јона 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 

рају у планирању, реализацији, елаборацији и 
тумачењу резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима             
2.ХЕ.3.2.1. 
2.ХЕ.3.2.5. 
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: Неметали и металоиди 
Време: фебруар, март, април, 
мај 

Ц
и
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е
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У оквиру ове теме ученици настављају да повезују својства елемената и њихових једињења са 
практичном применом. Обухвата писање једначина хемијских реакција у којима су производи једињења, 
описивање њихових физичких и хемијских својства, и практичне примене. 

И
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- описује заступљеност неорганских супстанци у живим и неживим системима, порекло загађујућих 
супстанци и утицај на здравље и животну средину; 

- именује и хемијским формулама приказује неорганска једињења; 
- класификује неорганске супстанце према називу и формули примењујући различите критеријуме поделе 

неорганских супстанци; 
- пише једначине хемијских реакција неорганских супстанци, објашњава их са аспекта термохемије и 

хемијске кинетике и повезује са примерима из свакодневног живота; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Неметали: угљеник, азот, фосфор, сумпор и 
халогени елементи. 

Металоиди: B и Si. 
Племенити гасови. 
Демонстрациони огледи: 
– реакција хлороводоничне киселине са калцијум-

карбонатом и натријум- ацетатом; 
Лабораторијска вежба 18 
- Добијање и испитивање својстава угљеник(IV)-

оксида; доказна реакција са баријум-хидроксидом; 
адсорпциона моћ активног угља 

Лабораторијскe вежбe 19 и 20 
-Реакције воденог раствора натријум-силиката са 

солима (кристалохидратима) и са киселинама; 
доказне реакције за карбонате и ацетате 
Лабораторијскe вежбe 21 и 22 
-Добијање и својства амонијум-хлорида и 

доказивање амонијум- катјона; доказне реакције за 
нитрате, сулфате, хлориде, бромиде и јодиде 

Лабораторијскe вежбe 23 и 24 
-Раздвајање и доказивање јона из смеше 
Лабораторијскe вежбe 25 и 26 
-Квалитативна анализа непознате супстанце 
Лабораторијскe вежбe 27 и 28 
-Добијање сумпор(IV)-оксида; добијање 

пластичног сумпора; дехидратациона својства 
концентроване сумпорне киселине; добијање кисеоника; 
својства водоник-пероксида 

Лабораторијскe вежбe 29 и 30 
-Квантитативна хемијска анализа, пример 

титрације 
Лабораторијскe вежбe 31 и 32 
-Волуметријско одређивање хлороводоничне 

киселине стандардним раствором натријум-хидроксида 
Лабораторијскe вежбe 33 и 34 
-Гравиметријска анализа, гравиметријско 

одређивање сулфата у облику баријум-сулфатa и 
гравиметријско одређивање гвожђа 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 
рају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
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Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.2.1.   
2.ХЕ.2.2.3.  
2.ХЕ.2.2.5. 

2.ХЕ.3.1.4. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Индустријски процеси Време: мај, јун 

Ц
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Ученици би требало да уоче да је развијеност хемијске производње показатељ нивоа развијености 
друштва, да хемијски производи представљају стално окружење савременог човека. У оквиру теме они би 
требало да уче о поступцима добијања гвожђа, сумпорне киселине, натријум-карбоната, калијум-нитрата, 
калцијум-оксида, калцијум-хидроксида, HCl и NH3 . Очекује се да ученици приликом објашњавања зашто 
су неке технологије производње метала у елементарном стању прихватљивије од других, узимају у обзир 
економски ефекат производње, и утицај производње на здравље људи и животну средину. Очекује се да они 
хемијским једначинама представљају добијање метала из руда, да објашњавају како се остала једињења 
настала при тој производњи могу искористити за добијање других супстанци тако да имају што мањи 
негативан утицај на животну средину. При томе ученици би требало да примењују знање, да се енергетске 
промене и брзина хемијских реакција могу описати квантитативно, да се ефикасност хемијских реакција 
може побољшати применом оптималних услова, да је хемијска равнотежа динамична, да систем у 
равнотежи реагује на промену услова на предвидљив начин, што се примењује у хемијској индустријској 
производњи. 
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-објашњава и критички тумачи значај хемијских промена и процеса у хемијској индустрији за савремени 
живот, здравље и животну средину; 

- кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Металургија. 
Неорганска хемијска индустрија. 
Вода за градску употребу. 
Грађевински материјали. 
Вештачка ђубрива. 
Лабораторијске вежбе 35 и 36 
Тврдоћа воде; упоређивање тврдоће дестиловане 

воде и воде за пиће; омекшавање воде 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 
рају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
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Метода илустративних радова 
Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
 

 

2.ХЕ.2.2.4. 
2.ХЕ.2.2.6. 
2.ХЕ.2.5.2. 

2.ХЕ.3.5.1. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Неорганске загађујуће супстанце Време: јун 
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При разматрању загађивања животне средине ученици би требало да сагледају сложеност проблема, 
да он обухвата узрок, интензитет, трајање, здравствене, еколошке, економске, естетске и друге ефекте, а да 
производња хране, енергије, лекова, материјала, неопходних за опстанак човека, обухвата поступке и 
хемијске реакције у којима настају потребни производи, а уз њих и супстанце које се могу означити као 
отпад, због чега се све више различитих супстанци може наћи у природи. Потребно је да ученици уочавају 
да супстанце доспевањем у животну средину, зависно од њихових физичких и хемијских својстава, могу 
изазвати промене, мањег или већег интензитета, као и да почетна промена може покренути серију других 
промена. Ученици би требало да идентификују загађујуће неорганске супстанце које могу изазвати 
нарушавање квалитета животне средине и изворе загађивања, тј. места на којима оне улазе у животну 
средину (димњак, излазне цеви отпадне воде, незаштићене депоније отпадног материјала). У разматрању 
процеса изазваних загађујућим супстанцама, важно је да ученици уочавају да се за сагледавање њиховог 
утицаја на животну средину морају узети у обзир и бројни природни фактори (промена температуре, 
кретање ваздуха, промена влажности ваздуха, кретање воде, итд.), као и интеракције до којих долази 
истовременим испуштањем више загађујућих супстанци, да је потребно пратити међусобну повезаност 
процеса у животној средини, да промена у једном сегменту животне средине изазива одређене промене у 
свим осталим сегментима. У оквиру теме потребно је да ученици разматрају мере које се могу предузети у 
циљу спречавања загађивања ваздуха, воде и земљишта. 
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- објашњава и критички тумачи значај хемијских промена и процеса у хемијској индустрији за савремени 
живот, здравље и животну средину; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Киселе кише. 
Ефекат стаклене баште. 
Рециклажа и ремидијација. 
Лабораторијска вежба 37 

Рециклирање алуминијума и папира 

У целокупном наставном процесу у области неорганске 
хемије важно је стално успостављати везе са претходно 
ученим садржајем опште хемије. Садржаји неорганске 
хемије пружају 

могућност за оспособљавање ученика да користе 
податке из Периодног система елемената и повезују 
структуру електронског омотача атома са својствима 
елемената. У току школске године 

ученици могу да, упоредо са изучавањем елемената, 
самостално попуњавају табеле Периодног система тако 
што ће уписивати, на 

пример, симболе најзаступљенијих елемената, 
оксидационе бројеве, различитим бојама обележавати 
врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које 
одређени елементи граде, формуле киселина и база, и 
друге податке који указују на периодична својстава 
елемената и њихових једињења. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају 
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сличности и разлике, и доводе их у везу с положајем 
елемената у Периодном систему. 

Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до 
четири ученика. Током вежби ученици примењују 
научни метод и максимално се активи- 

рају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХE.1.5.1. 
2.ХE.1.5.2. 

2.ХE.2.5.1. 2.ХЕ.3.5.2. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују 

за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 

ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и практично га примењују. 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

-такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва (школско, градско, 

републичко); 

-смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства 

просвете (регионално и републичко). 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Рачунарство и информатика 

Образовни 
профил: 

Друштвено - језички Разред: Други 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2022 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 
15 ученика. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина ученика, која треба да 
послужи као оријентир за организацију и евентуалну индивидуализацију наставе. При реализацији 
програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном 
учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико услови дозвољавају дати 
ученицима подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и 
електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна 
већа индивидуализација наставе. Предложени број часова по темама је оквирни, на наставнику је 
да процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који 
ученици имају из претходног школовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у 
зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког двочаса 
различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један 
ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 
задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом 
групом када наставник објашњава, приказује,  демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове 
области. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  ПРОГРАМИ ЗА ТАБЕЛАРНА 

ИЗРАЧУНАВАЊА 
Време: септембар -  

Ц
и

љ
е

в

и
 

Стицање знања, вештина и навика у раду са подацима у програмима за табеларно израчунавање. 

И
сх

о
д

и
 

разликује типове података; 

унесе и мења податке у табеле; 

користи апсолутно и релативно адресирање; 

сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

користи формуле за израчунавање статистика; 

представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

форматира табеле и одштампа их; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у рад са програмима за табеларна израчунавања; 

Аутоматска рекалкулација; 

Селектовање групе ћелија и уређивање табеле; 

Разне врсте податак у табели; 

Штампање и генерисање ПДФ докуента; 

Апсолутне и релативне адресе ћелија; 

Визуелизација података; 

Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа; 

Више табела у истом документу 

Тема се реализује кроз 25 часова. 

При уношењу података у табелу, објаснити разлику 
између различитих типова података (нумерички 
формати, датум и време), као и грешке које могу из тога 
да настану. У том смислу представити алате за 
валидацију података, увођењем ограничења која се тичу 
врсте података или вредности које корисници уносе у 
ћелију, као и додавања могућности избора из падајуће 
листе Приликом баратања са подацима (означавања 
ћелија, кретање кроз табелу, премештање, 
копирање,…), указати на општост ових команди и 
упоредити их са сличним командама у програмима за 
обраду текста. Код трансформација табеле указати на 
различите могућности 
додавања или одузимања редова, или колона у табели. 
Објаснити појам опсега тј. распона ћелија. Код 
форматирања приказа податка у ћелији, приказати на 
примерима могућност различитог тумачења истог 
нумеричког податка (број, датум, време). Указати на 
предности условног форматирања које омогућава 
означавање ћелије одређеном бојом у зависности од 
вредности ћелије, коришћењем већ уграђених правила 
као и дефинисање нових правила коришћењем формула. 
Такође, нагласити важност доброг приказа података 
(висине 
и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања 
појединих података или група података раздвајањем 
различитим типовима линија и бојењем или сенчењем. 
Представити опције за побољшање прегледности 
података груписањем редова и колона, као и 
замрзавањем изабране области како би иста била стално 
видљива при прегледу остатка садржаја радног листа. 
Указати на повезаност података у табели и могућност 
добијања изведених података применом формула. 
Објаснити појам адресе и различите могућности 
референцирања ћелија. Указати на различите 
могућности додељивања имена подацима или групама 
података и предности коришћења имена. Приказати 
функције уграђене у програм и обратити пажњу на 
најосновније функције, посебно за сумирање, 
сортирање, филтрирање, а затим показати 
многобројност и применљивост осталих уграђених 
функција. Показати математичке, статистичке 
функције, функције за текст и време, референцирање 
итд. Примери могу бити статистика одељења, и 
статистика свих одељења на нивоу школе (или разреда) 
укључујући просек, успех, успех по предметима, 
издвајање датума рођења из ЈМБГ, одређивање дана у 
недељи кад је ученик рођен, ко је најстарији, најмлађи, 
раздвајање имена и презимена из табеле са уклањањем 
вишкова знакова (празнине), спајање имена и презимена 
уз кориговање великих слова тамо где треба, сортирање, 
филтрирање по различитим захтевима, итд. Указати на 
различите могућности аутоматског уношења података у 
серији. Посебну пажњу посветити различитим 
могућностима графичког представљања података. 
Указати на промене података дефинисаних у табели 
формулама, и графикону у случају измене појединих 
података у табели. Указати на могућност накнадних 
промена у графикону, како у тексту, тако и у размери и 
бојама (позадине слова, скале, боја, промена величине, 
лабеле…). Показати анализу података кроз креирање и 
примену изведених (пивот) табела. Указати на потребу 
да подаци морају бити добро припремљени, и како се 
накнадно пивот табела мења и анализира, чиме се 
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добијају различити погледи на почетни скуп података. 
Указати на важност претходног прегледа података и 
графикона пре штампања, као и на основне опције при 
штампању. 

Методе рада Самосталан рад, демонстрације, илустративних радова, дијалошка, питања и одговори, 
практичан рад 

Облици рада Фронтални, индивидуални и индивидуализирани, рад у пару, групни рад 

Ресурси Стучна литература, интернет – сајт петља.орг 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, рад на рачунару 

Начин 

праћења 
Активност на часу, самостални рад, свакодневно посматрање у раду, практичан рад 
на рачунару 

ОС по 

нивоима 
                  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ 

ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Време: јануар- 

Ц
и

љ
е

в

и
 

Стицање знања, вештина и навика у раду са подацима у текстуалном програмском језику. 

И
сх

о
д

и
 

унесе серију (низ) података; 

изврши једноставне анализе низа података (израчуна 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, ...); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Рад са подацима у текстуалном програском језику (ПТПЈ); 

Увод у Џупитер; 

Низови података и линијски дијаграми; 

Хистограми и боје; 

Просек и медијана низа бројева; 

Фреквенцијска анализа и секторски дијаграми; 

Табеларно представљени подаци; 

Индексирање и транспоновање табеле; 

Модификација табеле и записивање табеле у датотеку; 

Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа; 

Џупитер и Ексел; 

Тема се реализује кроз 16 часова. 

Објаснити начине како се може унети серија (низ) 
података (навођењем података директно у програмском 
коду, учитавањем са стандардног улаза или из локалне 
или удаљене датотеке). Објаснити како се подаци могу 
графички приказати у облику линијског, стубичастог 
(хистограм) или секторског (пита) дијаграма. Код 
формирања графикона објаснити начине форматирања 
њиховог визуелног приказа (нпр. Постављање боја 
графикона, ознака на осама, легенди, ...). Приказати и 
могућности истовременог приказа више графикона. На 
пример, на истом графикону приказати просечне 
температуре током 12 месеци у једном граду северног 
умереног, једном граду жарког и једног граду јужног 
умереног појаса (нпр. У Београду, Најробију и 
Мелбурну), паралелни приказ просечне оцене ученика и 
број изостанака по одељењима, итд.  
Приказати основне анализе података извођењем 
елементарних 
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дескриптивних статистика применом одговарајућих већ 
дефинисаних функција (збира, просека, минимума, 
максимума, ...). На пример, на основу серије висина 
ученика одељења одредити висину најнижег и висину 
највишег ученика, као и просечну висину ученика. Осим 
једнодимензионалних серија података приказати и рад 
са вишедимензионалним, табеларно записаним 
подацима. Приказати креирање, унос, анализу и обраду 
табеларно представљених података. Након уноса 
табеларних података приказати како се врши анализа 
података по врстама и колонама. На пример, уноси се 
серија података (температура измерена током једне 
недеље три пута на дан (ујутру, у подне и увече), 
приказати графички температуре за сваки део дана и 
израчунати и приказати просечну температуру за сваки 
део дана. Објаснити додавање нових редова и колона, 
као и уписивање табела у датотеку. Објаснити примене 
сортирања тј. преуређивање елемената серије или 
редова табеле како би се поређали по величини по неком 
критеријуму (нумерички, лексикографски). На пример, 
осим што нам сортирање олакшава претрагу података 
(податке о конкретном ученику много брже 
проналазимо када је списак сортиран), након сортирања 
лако можемо да идентификујемо и елиминишемо 
дупликате. Указати на примене филтрирања података, 
тј. издвајања елемената серије или редова табеле који 
задовољавају неке услове (нпр. редови у којима су 
наведене подаци о девојчицама), као и бројању редова 
табеле који имају неке особине (фреквенцијска анализа) 
и одређивања статистика филтрираних података. 

Методе рада Самосталан рад, демонстрације, илустративних радова, дијалошка, питања и одговори, 
практичан рад 

Облици рада Фронтални, индивидуални и индивидуализирани, рад у пару, групни рад 

Ресурси Стучна литература, интернет – сајт петља.орг 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, рад на рачунару 

Начин 

праћења 
Активност на часу, самостални рад, свакодневно посматрање у раду, практичан рад 
на рачунару 

ОС по 

нивоима 
                  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОГРАМИРАЊЕ Време:      

Ц
и

љ
е

в

и
 

Стицање знања, вештина и навика у раду са са алгоритмима који леже у основи анализе и обраде података и 
упознавање ученика са њиховом имплементацијом у класичном програмском језику, без коришћења готових 
библиотечких функционалности. 

И
сх

о
д

и
 

имплементира основне алгоритме над једнодимензионим и дводимензионим серијама 

података; 

примени угнежђене петље; 

разуме принцип функционисања неколико алгоритама сортирања; 

примењује сортирања за анализу података; 

чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну датотеку; 

обрађује више датотека у структури директоријума. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Увод у процесирање низова података у Пајтону; 

Бројачи и суме; 

Низови симбола; 

Угнежђене петље; 

Сортирање; 

Филтрирање и претраживање; 

Рад са текстуалним датотекама 

Тема се реализује кроз 33 часа. 

Централни концепт представља концепт итерације, док 
је 
централна структура података серија тј. низ података 
(било складиштена у меморији, учитана елемент по 
елемент са улаза или из датотеке или генерисана на 
основу неког правилног итеративног поступка) и касније 
матрица (дводимензионални низ тј. табела). Концепт 
итерације увести кроз примере обраде малих серија 
података (серија које садрже 3–5 података). На пример, 
увести алгоритме израчунавања минимума три броја, 
уопштити на израчунавање минимума пет бројева (без 
коришћења петље), а затим уопштити на минимум 
серије од n бројева (уз коришћење петље). Приказати 
итеративне алгоритме израчунавања елементарних 
статистика серија бројева (броја елемената, збира, 
производа, просека,  минимума, максимума, ...). 
Алгоритме илустроватина серијама података који се 
учитавају са улаза као и на серијама 
елемената складиштеним у низове у меморији (нпр. 
Одређивање просека бројева учитаних са улаза и 
одређивање броја који је најближи просеку, што захтева 
учитавање елемената у низ, одређивање просека у првом 
пролазу и затим одређивање најближег броја у другом 
просеку). Приказати примене ових алгоритама у домену 
математике (на пример, приликом израчунавања 
факторијела и степена користи се алгоритам 
израчунавања производа серије елемената), али и у 
домену решавања реалних проблема (на пример, 
израчунавања просека оцена). Нагласити важну улогу 
угњежђених петљи у обради једнодимензионалних 
низова података (на пример, при сортирању, али и при 
извођењу других сложенијих проблема) и 
дводимензионалних низова података (на пример, 
приликом израчунавања статистика 
свих врста или колона табеларно записаних података). 
Наредбе понављања се могу комбиновати тако да се 
једна петља извршава унутар друге, при чему се могу 
комбиновати и различите врсте петљи (нпр. for и while). 
Детаљно објаснити рад унутрашње и спољашње петље. 
Објаснити понашање наредби за прекид и наставак 
петљи (break и continue) у контексту угнежђених петљи. 
Приказати учитавање података из текстуалних датотека 
и њихово складиштење (уписивање садржаја) у 
текстуалне датотеке. Приказати и могућност анализе и 
обраде података из више датотека у структури 
директоријума. 

Методе рада Самосталан рад, демонстрације, илустративних радова, дијалошка, питања и одговори, 
практичан рад 

Облици рада Фронтални, индивидуални и индивидуализирани, рад у пару, групни рад 

Ресурси Стучна литература, интернет – сајт петља.орг 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, рад на рачунару 

Начин 

праћења 
Активност на часу, самостални рад, свакодневно посматрање у раду, практичан рад 
на рачунару 

ОС по 

нивоима 
                  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се реализује по потреби, један час недељено. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који постижу изузетне резултате у савчадавању наставног садржаја и 
показују интересовање за проширивање знања. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. 

Број часова припремне наставе je 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Природно- математички  Разред: други 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

0.5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

  
Настава из предмета Музичка култура се изводи у музичком кабинету. Кабинет је опремљен 
компјутером, интернетом и грамофоном, чиме се постиже висок квалитет наставе. Недељни фонд 
0.5, годишњи фонд 18.5 у групи до 15 ученика. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставе музичке 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 стваралачко и критичко мишљењe, развије 
естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других 
нaрoдa. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Музика класицизма 
Време: септембар-октобар 
3 часа  
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ је на ефикасан начин представити и упознати ученике са музичким стилом друге половине 18.века. 

И
сх

о
д

и
 

Препозна душтвено- историјски и културолошки амбијент у којем се развијају различити видови 

музичког изражавања. 

Демонстрира познавање музичке терминологије и изражајна средства музичке уметности у склопу 

предложених тема.  

Препозна обрађене стилове и жанрове према основним карактеристикама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Преткласицизам (Манхајмска школа, Бахови 
синови, Бокерини) 

2. Развој музичких облика и камерне музике 

3. Бечки класичари ( Хајдн, Моцарт и Бетовен) 

Пратећи развој историје и напретка човечанства, 
упознаћемо и новине у музици преткласицизма и 
класицизма. 

Слушаћемо, гледаћемо, истраживати и 
дискутовати о чувеним бечким класичарима и њиховим 
делима.  

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања,  питања ученика 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Рани романтизам 
 

Време: октобар- новембар, 
3 часа 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ је схватити разлику у друштву, напретку науке и уметности. 

Упознати музику 19.века у Србији, као и њене представнике. 

И
сх

о
д

и
 

Разликује вокално инструменталне и инструменалне облике у класицизму и романтизму. 

Представи развој музичких облика и инструмената закључно са 19. Веком. 

Објасни развој сонате, концерта и симфоније у класицизму и улогу и карактер ставова у сонатном 

циклусу. 

Повеже музичке облике са извођачким саставом. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Романтизам у музици-општа обележја  
2. Апсолутна и програмска музика 
3. Романтизам у Србији 

Након упознавања са друштвеним приликама 
19.века, ученицима ћу представити музичке 
потенцијале романтизма. 

Музички и биографски ће упознати композиторе 
романтизма у Србији. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Опера и балет у романтизму 
Време: новембар-децембар, 
3 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати највеће композиторе сценске музике, 19.века. 

И
сх

о
д

и
 

Изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорена реч, ликовна 

уметност. 

Коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким делима. 

Креативно учествује у манифестацијама школе и своје средине. 

Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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1. Опера 19.века у Италији 

2. Опера 19.века у Немачкој 

3. Балет 

 
 

Ученици ће добити теме за пројекте, у виду 
презентација о највећим оперским композиторима 
19.века ( Росини, Верди, Пучини, Вагнер...) 
На часовима ћемо гледати инсерте из најпознатијих 
опера и балета и дискутовати о либрету, музичким 
елементима, утисцима... 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Националне школе у музици 
 

Време: јануар- фебруар, 
2 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Показати ученицима богатство фолклора и његов утицај на рад композитора 19.века. 

И
сх

о
д

и
 

– Објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности (музика и политика-друштво) 

-Изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорена реч, ликовна 

уметност. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

9. Руска национална школа 
10. Чешка национална школа 

- Показати ученицима богатство руског и 
чешког фолклора и традиције и њихову 
инспирацију у делима руских и чешких 
композитора 19.века, гледањем и слушањем 
адекватних музичких примера. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

V- ТЕМА/МОДУЛ: Импресионизам и музика 20.века 
 

Време:  фебруар- март, 
3 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ је јасно показати, путем звучних примера, убрзан развој музике и нове идеје које су дошле са 20.веком. 

И
сх

о
д

и
 Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

Јасно изражава своје мишљење о музичком делу/ жанру. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

9. Импресионизам у музици 
10. Експресионизам 
11. Неокласицизам 20.века 

Упоредити музику романтизма, са новим 
импресионистичким идејама. 

Приказати разлику између традиционалних 
праваца 20.века и авангарде, тј.експресионизма. 

Гледање адекватних музичких примера и 
дискусија о утисцима. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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VI- ТЕМА/МОДУЛ: Музика 20.и 21.века у Србији 
 

Време: април, 
1 час 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ је упознати ученике са најбољим српским композиторима 20.века. 

И
сх

о
д

и
 Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

Јасно изражава своје мишљење о музичком делу/ жанру. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Српска модерна ( Коњовић, Милојевић и Христић) 

Објаснити ученицима друштвено- политичке 
прилике 20.века у Србији. Представити им  
најпознатије композиторе периода између два Светска 
рата, слушањем њихових најбољих композиција. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

VII- ТЕМА/МОДУЛ: Популарна и примењена музика 
 

Време: април- јун, 
3 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Приближити ученицима музику различитих жанрова и постићи висок степен разумевања и толеранције за 
музичку разноврсност. 

И
сх

о
д

и
 Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

Јасно изражава своје мишљење о музичком делу/ жанру. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Џез и забавна музика 
2. Народна музика 
3. Филмска и сценска музика 

Ученици ће добити теме за презентације  које ће 
представити на часу. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  
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П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у музичком кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка музици, у виду хорског певања. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Ликовна култура 

Образо
вни профил: 

Природно-математички Разред: 
Д

руги 

Предме
т: 

Ликовна култура 
Недељн

и фонд 
часова: 

0
,5 

Годиш
њи фонд 
часова: 

1
8,5  

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2

020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Ликовна култура изводи се по групама ( две групе до 15 ученика које 
се смењују на недељном нивоу ), у учионицама. 

Примењују се различити начини рада (фронтални, индивидуални, по групама, у 
паровима...), користећи при том средства, која су професору и ученицима на располагању. 

Ученицима се скреће пажња на значај Ликовне културе и културе уопште, очување и 
поштовање културне баштине свога и других народа, као и на развијање визуелног опажања. Када 
год је то могуће ученици се укључују у савремена културна дешавања и живу делатност кроз, 
посете ликовним и фото изложбама, музејима, галеријама и њиховим актуелним поставкама, 
контакт са уметницима, као и кроз практичан ликовни рад ( организовање ликовних и фото 
изложби, учествовање на различитим конкурсима...). 

За извођење наставе важно је и повезивање са осталим предметима, Музичком културом, 
Матерњим језиком, Историјом, Филозофијом... 

Ученици усвајају сазнања из различитих извора: уџбеника и друге литературе, дигиталних 
медија, са предавања на часовима, кроз креативан разговор са вршњацима, кроз посете 
различитим културним дешавањима, при чему се подстичу да самостално развијају и уобличавају 
своје мишљење и шире своја знања. 

 Вредновање знања ученика врши се кроз праћење савладаности наставних садржаја, 
усвајање и употребу ликовног језика, практичан рад, активност, тумачење и анализу ликовног 
дела...  

 
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

Циљеви наставног предмета: 

 оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и 
уметничког наслеђа свог и других народа; развијање стваралачког мишљења; подстицање стваралачког рада; примена и 
повезивање стечених знања у свакодневном животу; развијање свести о повезаности уметности. 

 

Задаци наставног предмета:  

унапређивање знања о уметности; развијање визуелног опажања; оспособљавање за тимски рад; развијање 
мотивисаности за праћење и учествовање у различитим културним дешавањима, посете музејима, галеријама, легатима, 
локалитетима...; изграђивање свести о повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима и наукама; примена 
стечених знања у унапређењу и очувању животне и радне средине;   
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОСТОР 
Време:септембар-фебруар 
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне 
информација са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и 
препознаје различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено; 
ради презентације и истражује на задату тему 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе и извештава о томе 

- практично предствља одређену ликовну тему 

- дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих периода 

- користи различите технике и савремену технологију у креативном раду 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Перспектива (линеарна, ваздушна и 
колористичка перспектива); 

-Уметник и простор (дводимензионални и 
тродимензионални простор; реални и имагинарни простор; 
ентеријер и екстеријер; савремени медији и простор); 

-Ренесанса и Барок ( рана Ренесанса; висока 
Ренесанса; Барок у европској уметности; Барок у српској 
уметности);    

-Ктитори и мецене у уметности Ренесансе и 
Барока; 

-Колекције и колекционари у прошлости и 
садашњости; 

-Културно наслеђе и туризам ; 
-Неговање уметничке баштине ; 
-Установе културе ( музеји, галерије, легати...) 

- упознавање ученика са перспективом и 
простором као ликовним елементима и њиховим 
особинама; 

- упознавање ученика са уметношћу Ренесансе и 
Барока; 

- давање примера на основу којих се врши 
вежбање и визуелно препознавање уметничких дела 
Ренесансе и Барока, као и упознавање са анализом 
ликовног дела; 

- ликовни и фото радови ученика на основу којих 
се врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 

- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 

- упознавање ученика са значајем меценатства и 
настанком првих колекција и збирки уметничких дела; 

-шта треба обавезно видети у уметности  
Ренесансе и Барока? (прављење личних итинерера, тј. 
планова посете) 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, 

институције културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструмент

и 
Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин 
праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање 
и примена идеја, материјала и техника) 

ОС по 
нивоима 

                  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  ПРОМЕНЕ 
Време: фебруар-јун 
17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне 
информација са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и 
препознаје различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 
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И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе и извештава о томе 

- практично предствља одређену ликовну тему 

       -      дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих  

              периода  

- користи различите технике и савремену технологију у креативном раду 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Светлост (својства и односи светлости, боје и 
површина; светлост у различитим медијима; истраживање 
светлости као подстицај за стваралачки рад); 

-Стилови и правци у уметности 19-тог века 
(Неокласицизам, Романтизам, Реализам; мотиви и теме у 
19-том веку); 

-Модерна и Савремена уметност (еклектицизам 
у Савременој уметности; нови материјали у архитектури); 

-Значајни центри културе (Беч, Минхен, Берлин, 
Париз,Њујорк); 

-Уметност и економија, одрживи развој 
(неговање уметничке баштине); 

-Институције културе (алтернативни простори; 
уметничка дешавања); 

-Уметност и медији (филм) 

- упознавање ученика са светлошћу као ликовним 
елементом и њеним особинама; 

- упознавање ученика са уметношћу 19-тог века; 
- давање примера на основу којих се врши 

вежбање и визуелно препознавање уметничких дела 19-
тог века; 

- анализа ликовног дела; 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих 

се врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 

- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 

- посета актуелним изложбама као примерима 
добре праксе и примена стеченог знања; 

- предавање или разговор у уметничком простору 
о улози уметности у савременом друштву; 

-приказ једне ликовне изложбе 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, 

институције културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструмент

и 
Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин 
праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање 
и примена идеја, материјала и техника) 

ОС по 
нивоима 
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Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

    Природно-математички  смер Разред:   2/4    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

  74    

Просветни гласник: 

(„Службени 
гласник РС”, 

бр. 88/17, 
27/18 – др. 

закон, 10/19 и 
6/20), 

      Година: 2022.    

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 
физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

Циљ образовно – васпитног рада је:. 

 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

 

Задаци образовно – васпитног рада 

 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

         ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

     МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АТЛЕТИКА 

- комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

- користи усвојене технике у свакодневном  животу 

- доводи у везу развој физичких способности(издржљивости, брзине и снаге) са трчањем 

     ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирање физ.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине и  заблуде о алкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техника трчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајно трчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу у скопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

          ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни и тројни 
27.Чување блока и игра на смањеном терену 
28.Улога либера у одбојци 
29.Постава 5:2 и 5:1 распоред позиција играча по 
     специјалности 
30.Увежбавање пређених елемената игре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      
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V - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
            

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  
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VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра        
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   
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VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
    Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте Стони 
тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно Стони 
тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту одбрану,Стони 
тенис: Игра у дублу  
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти       одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. Стрељаштво годишњи број часова 
18:Основни принципи стрељаштва 

 Селекција Основни став у гађању ваздушном пушком 2 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање2 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања5 

Гађање4 

Слободно испуцавање5 

 

Основни принципи стоног тениса секција 

Селекција ,Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 

Основни принципи Рукомета секција 

Селекција ,Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

      

 
  



[Type the document title] 
 

 

Грађанско васпитање 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:   II 

Предмет:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

1  
Годишњи 
фонд часова: 

37  

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

 Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценарио активности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могу бавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисани исходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни 
материјал. То је важна активност наставника којом се ученици уводе у тему и мотивишу на рад. 
Почетни мотивациони материјали који се у програмима називају подстицаји могу бити врло 
различити – историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врсту когнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има 25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута више комуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазвао код ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусија и бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не би требало да траје дуже од једног часа.Подразумева се да све кључне појмове 
садржаја наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, али то не 
сме бити у форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје један час, 
највише два, и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви садржаји били 
покривени истраживањем. 

 
Циљеви и задаци наставног 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 уважавајући демократске вредности. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• 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; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта поштовања људских 
права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбеднсоти младих и 
процесу глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Сви различити, а сви равноправни   Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/ 
НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР 

Ц
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Ученици у другом разреду су већ довољно одрасли да имају и личног искуства у вези са поштовањем/ 
непоштовањем различитости и равноправности. Њихов узраст карактерише појачана осетљивост 
на неправду, нарочито у ситуацијама у којима неко није поступио према свима једнако. Свако ко 
ради са ученицима зна да се они никада не жале на наставнике који пуно траже ако су доследни и 
према свима исти. Нажалост, данашњи свет је и даље препун неравноправности и дискриминације. 
Људска права не дозвољавају да се према људима поступа различито зато што изгледају, мисле или 
се понашају другачије од већине, међутим, могуће је да се особа понаша на дискриминаторни начин, 
а да тога није свесна. Она нема ни увид на основу чега то ради, односно која уверења су у позадини 
таквог понашања. Често се то „брани“ ставом да је то уобичајено, да се сви тако понашају, да су то 
захтеви посла и сл. Неки људи се бране да то раде из незнања (што није оправдање), али су спремни да 
промене понашање. Зато је важно да се ученици упознају не само са дискриминаторним понашањем 
већ и са уверењима, односно мишљењима која стоје у позадини и мотивишу такво понашање. 
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На крају разреда ученик/ученица 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; 

• аргументује значај супротстављања различитим врстама стереотипа и предрасуда; 

• 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 институције и документа у Србији и Европској унији који се баве 

заштитом равноправности. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Упознавање са планом и програмом. 
2.Лични и друштвени идентитет, социјална 

дистанца. 
3.Осетљиве друштвене групе. Искљученост 

наспрам укључености у друштво 
4.Етикетирање 
5.Дискриминација 
6.Родно засновано насиље. Борба жена за 

равноправност 
7.Стереотипи, аутостереотипи,хетеростереотипи, 

предрасуде, стигматизације, сегрегација 
8.Ејџизам-предрасуде према старијима 
9.Особе другачије сексуалне оријентације и 

њихова права. 
10.Особе са инвалидитетом 
11.Националне мањине 
12.Невладине органитације 
13.Методе прикупљања података 
14.Избор теме истраживања 
15.Подела и дефинисање задатака 
16.извештај и анализа по групама 
17.Извештај и анализа по групама 
18.Извештај ианализа по групама 
19.Презентација истраживања 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом 
сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. 
Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, 
као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу 
за рад, сви остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки ученик 
определи за то који га садржај највише интересује. 
Простим пописом може се утврдити ко би могао с ким да 
ради јер је изабрао исти садржај. Мале групе које се 
формирају око истог садржајa не би требало да буду веће 
од четири члана. Уколико се за неки садржај определе само 
два ученика,онда ће они радити у пару. Прихватљиво је да 
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и само један ученик истражује неки садржај уколико нико 
други није заинтересован или тај ученик жели самостално 
да истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко би 
са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ ОЕБС - 
ЗУОВ 

П
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок :Ученик 
сарађује са свим 
члановимагрупе, 
уважава 

Њихове потребе, 
пажљиво слуша 
друге, поштује 
договоре групе, не 
касни, своје обавезе 

извршава на време и 

тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 

 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ:    Медији за грађане и грађани за медије 
 

Време:  ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 
МАРТ/ АПРИЛ/ МАЈ/ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Медији су широка тема, али су овде, у складу са програмом, дати они њени аспекти који су повезани 
са питањима Грађанског васпитања. Демократија је незамислива уколико људи немају право на 
информације и могућност да слободно одлучују на основу њих. Често се каже да је информација 
кисеоник демократије. Иако је уобичајено да се појава медија везује за 20. век, заправо је неки вид 
„медија“ увек постојао у људском друштву, јер је увек постојала и потреба да се размењују информације. 
То се дешавало вербалном и невербалном комуникацијом, али „медији“ су биле и слике на зидовима 
пећина. У сваком случају, некад, као и сада људи који су били боље информисани имали су предност 
у односу на оне који то нису. И док је у прошлости проблем био како доћи до информација, у 21. веку 
проблем је како се одбранити од њих, како их селектовати, како направити разлику између оних које 
су тачне и оних које то нису. У том процесу преплављивања информацијама, које се све брже преносе 
и које су свима доступне, десио се још један феномен – изгубљено је поверење у медије као поуздан 
извор информација. 
Тема треба да дâ допринос развоју међупредметне компетенције за комуникацију која је од значаја 
за целокупан будући професионални и приватни живот ученика. Рад на њој треба да обезбеди да 
ученици не стекну само знање о медијима, већ и знање за медије и да се као одговорни грађани, 
медијски писмени, успешно „крећу“ у огромном медијском простору избегавајући његов негативан 
утицај и замке манипулацијe. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• 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; 
• препозна примере манипулације информацијама у медијима; 
• предвиђа у ком правцу ће се медији у будућности развијати. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

20.Одговорност медија у информисању 

21.Говор мржње у медијима 

22.Цензура медија 

23.Стереотипи у медијима 

24.Информације од јавног значаја 

25.РТС медијски јавни сервис Србије 

26.Заступљеност осетљивих друштвених група у медијима 
27.Истраживачко новинарство 

28.Сензационализам у медијима 

29.сензационализам у медијима 

30.Комерцијални програми у медијима 

31.Будућност медија 

32.Новинари у ратним зонама 

33.Пулицерова награда у новинарству 

34.Новинарска етика 

35.Корупција у новинарству 

36.Независни и прорежимски медији 
37.Шта носим са собом? 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у 
првом сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те 
појаве и могућношћу њеног истраживања из различитих 
аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима 
ученика, као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се 
мотивишу за рад, сви остали кораци ће се лакше 
одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки 
ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би 
требало да буду веће од четири члана. Уколико се за 
неки садржај определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само један ученик 
истражује неки садржај уколико нико други није 
заинтересован или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко 
би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  ОЕБС - 
ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

ОС по нивоима 

Висок :Ученик сарађује са 
свим члановимагрупе, 
уважава 

Њихове потребе, пажљиво 
слуша друге, поштује 
договоре групе, не касни, 
своје обавезе 

извршава на време и 
тачно. 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 
опомињање. 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично 
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Верска настава 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички, природно математички , одељења ученика са 
посебним способностима за информатику и рачунарство 

Разред: 2 

Предмет: Верска настава-православни   катихизис 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2001 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које 
наставник у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 
Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика 
који су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да 
стално има на уму да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) 
б) Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  
-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса 
група располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а 
мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 
реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , 
облика рада и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да 
води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У 
остваривању  савремене наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор 
ученичких активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
-Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме 

посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем 
животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно 
усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање 
сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене 
историјски дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање 
других религијских искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и 
достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност 
Цркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну 
веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског 
виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 
свету , којиима се настоји показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне 
Цркве ) обухвата сва позитивна искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све 
ово се спроводи како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се 
доктринарне поставке спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према 
Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони 
Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза 
(свест о заједници); - развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, 
људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за 
одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег 
разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и 
достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у 
одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, 
у остварењу сусрета са светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и 
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са Богом; најзад, - изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду 
причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и 
вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради 
спремност на покајање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод  Време: 1 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса. 

- Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
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 - Моћи да сагледа садржаје којима  ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2 године 

средњешколског или гимназијског образовања. 

- Моћи да уочи какво предзнање има из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
1. Понављање кључних појмова и садржаја 

обрађених у првом разреду средње школе 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То значи да је она заједничко 
дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака 
истина вере предаје се и преноси као реалност самога 
живота, као опис искуства, првенствено као реалност 
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може 
бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза 
("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
информација или у служби теоретског "знања о вери" 
него као мистагогија, увођење у праксу живота и 
отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство 
Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 
првенствено у њеној Литургији. Наставни процес ће 
имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем 
катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима живота у Цркви. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Стварање света и човека Време: 7 часа  

Ц
и

љ
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- Омогућити ученицима да стекну неопходно знање да узрок постојања света јесте личносни Бог који 
слободно, из љубави ствара свет. 

- Развијање свести код ученика о стварању човека по ,, икони и подобију Божијем“односно као 
слободне личности за љубав према другом бићу. 

- Оспособити ученике за разумевање да је свет и све што је у њему створено за вечност, да буде 
причасник вечног божијег живота. 

- Предочити ученицима чињеницу да је човек од Бога призван да управља целим светом и да га 
приноси Богу , те да се у тој заједници обожи и човек и свет. 
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- Моћи да интерпретира учење Цркве о стварању света 

- Моћи да објасни да је човек икона Божија зато што је слободан 

- Моћи да објасни да је човек подобије Бога зато што је способан за заједницу 

- Моћи да објасни да је Бог створио свет са циљем да вечно живи у заједници са њим. 

- Бити подстакнут да просуђује о смислу постојања човека и света 

- Моћи да разликује особености створеног и нествореног 

- Моћи да развија одговорност за сопствени живот и живот друггих 

- Моћи да преиспитује и вреднује сопствени однос према Богу , другом човеку и према творевини 
Божијој. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

8. Стварање света 
9.  Стварање човека по икони и подобију Божјем 
10. Творевина и човеково место у њој 
11. Творевина и човеково место у њој 
12. Свет је створен са циљем да постане Црква 
13. Свет је створен са циљем да постане Црква 
14. Представе стварања света и човека у православној 

иконографији 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 
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ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Прародитељски грех Време: 7 часа  
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- Пружити ученицима основ за разумевање прародитељског греха на основу библијског сведочанства 
, тумачења Светих Отаца и учења Цркве. 

- Ученицима предочити да се човеков промашај ( грех) састоји у одвајању човека и света од Бога 

- Пружити ученицима основ за разумевање да спасење ккао превазилажење смрти и задобијање вечног 
живота , јесте повратак у заједницу са Богом. 
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- Моћи да објасни у чему се састоји прародитељски грех 

- Моћи да сагледа последице прародитељског греха и начин њиховог превазилажења  

- Моћи да објасни каква је улога човека у остваривању назначења света 

- Моћи да просуди о важности учествовања у литургијском сабрању за сопствено спасење 

- Бити подстакнут да се одговорније односи према природи 

- Моћи да стекне увид у личну одговорност за своје поступке 

- Моћи да уочи значај покајања за своје спасење 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Библијска повест о прародитељском греху 
2. Прародитељски грех као промашај циља стварања 
3. Светоотачко тумачење прародитељског греха 
4. Јединство човека са Богом – једини начин да се 

превазиђе смрт 
5. Човекова злоупотреба творевине – еколошка 

криза 
6. Прародитељски грех у светлости богослужбених 

текстова 
7. Прародитељски грех у светлости богослужбених 

текстова 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 
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заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 
 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Свештена историја спасења (од Адама до 
Израиља) 

Време: 6  
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Омогућити ученицима разумевање да се Стари Завет у главим цртама , периодима, личностима и 
догађајима може посматрати као праслика и најава новозаветних догађаја. 

- Омогућити ученицима да стекну знање о историјском току остварења Божијег плана о свету. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се у личности Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом Завету. 

- Предочити ученицима у чему се састоји разлика између Цркве као богочовечанске заједнице и 
других облика људских заједница 

- Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије који сабира и избавља 
народ Божији 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да уочи да се Бог у Старом и Новом Завету открива као личност и да позива човека у заједницу 
са њим. 

- Моћи да на примеру Каина и Авеља закључи да је свако убиство-братоубиство 

- Моћи да на примеру Ноја схвати значење појма праслика Христа и Цркве као места спасења. 

- Моћи да на примеру Вавилонске куле схвати да ниједна људска заједница мимо Бога не води 
остварењу човековог назначења 

- Моћи да разуме да је откровење Авраму почетак остваривања Цркве у историји 

- Бити свестан да је за богопознање неопходан лични сусрет са Богом 

- Моћи да разуме да је обећање потомства дато Аврааму  духовног карактера 

Наставнe јединицe Начин реализације 

7. Каин и Авељ 
8. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве 
9. Црква и Вавилонска кула 
10. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве 

Христове 
11. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове 
12. Јаков постаје Израиљ 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 
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Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свештена историја спасења (од Мојсија до 
Христа) 

Време: 10 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је целокупан садржај старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новомм Завету у личности Господа Исуса Христа 

- Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије који сабира и избавља 
Народд Божији 

- Упознати ученике са значајем старозаветног празновања Пасхе као праслике молитвеног сећања на 
Христово Страдање, Васкрсење и Други долазак 

- Омогућити ученицима разумевање да се деловањем пророка Божијих увек изграђује Црква. 

И
сх

о
д
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- Знати да је старозаветна вера – вера у једног Бога 

- Моћи да објасни нека од старозаветних пророштава која су се остварила у личности Христовој. 

- Моћи да наведе који старозаветни догађаји јесу праслика Сина Божијег и новозаветне Цркве. 

- Моћћи да повезује догађаје старозаветне и новозаветне историје 

- Моћи да уочи разлику између уобичајног значења речи пророк и њеног библијског смисла 

- Моћи да на примеру пррочке делатности увиди значај старања о социјално угроженим категоријама 
друштва  

- Моћи да схвати на примеру Израиља да Црква има наднационални карактер 

- Моћи да упореди Десет заповести са Христовим заповестима о љубави 

- Знати да је месијанска идеја присутна током старозаветне историје 

- Моћи да промишља о сопственом месту у историји спасења 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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7. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 
8. Пасха 
9. Пасха 
10. Месија циљ старозаветних ишчекивања 
11. Месија циљ старозаветних ишчекивања 
12. Давид и Соломон 
13. Давид и Соломон 
14. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу 

Христу 
15. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу 

Христу 
16. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у 

Старом Завету 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Старозаветна ризница Време: 6 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Омогућити ученицима доживљај старозаветне побожности 

- Подстицати ученике на промишљање о незаменљивости и вредности сопствене личности. 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса. 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да се подстакнут примерима, смелије суочи са грехом самооправдавања и сваким греехом 

уопште. 

- Моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво у 2 разреду изучавања Православног 
катихизиса. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

9. Мудросна књижевност – одабрани одељци 
10. Мудросна књижевност – одабрани одељци 
11. Одабрани одељци из Псалама Давидових 
12. Одабрани одељци из Псалама Давидових 
13. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 
14. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 
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У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 
  



[Type the document title] 
 

 

Појединац, група и друштво 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички/Природно математички Разред: 2 

Предмет: Појединац, група и друштво 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Дужност наставника је да  упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја. Наставник у 
уводном делу, презентује материјал који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему 
најчешће у облику проблемских питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну 
тему са различитих аспеката проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности 
наставник треба да помогне ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. 
Ученици могу да истражују у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред 
прикупљања података са релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће 
је истражити и испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, 
суграђани и стручњаци за неку област. Резултате истраживања и закључке, ученици презентују на 
часу, а могу их презентовати и широј јавности. Наставник континуирано врши и самоевалуацију 
наставног процеса ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање 

места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, 
вештина, вредбости и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом 
динамичном друштву. 

 

Циљ образовно – васпитног рада:  

Повезивање претходно стечених сазнања са новим, развој критичког мишљења и успостављање узрочно 
последичних односа.  

 

Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталин наставним програмима. Васпитање ученика на начелима поштовања и 
чувања и богаћена културне баштине (домаће, евроске и светске) 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ЛЕКЦИЈЕ ПРОШЛОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ 
БУДУЋНОСТИ 

Време: 17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Аргументовано дискутује о традицији, култури и идентитету имајући у виду позицију појединца, 
групе и друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 

 

И
сх

о
д

и
 

- Опише допринос антропологије, историје, етнологије, археологије и историје уметности у 
проучавању традиције 

- Критички разматра утицај традиције на савремено друштво и процењује шта би оно као традицију 
моглооставити следећим генерацијама 

- Опише начине чувања традиције и утицаји који је угрожавају 
- Наведе шта је све из наслеђа Србије укључено у Светску културну баштину Унеска 
- Н примеру опише како су се различити аспекти свакодневног живота људи мењали у прошлости и 

процени у ком правцу ће се промене дешавати у будућности 
- Уочава на примеру и критички се односи према облицима понашања који су део традиције али 

умањују нечија права, дискриминишу или воде ка сегрегацији и сукобу 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом Појединац, 
група и друштво 

- Правила понашања у групи, вредновање и 
оцењивање 

- Представљање тема у оквиру модула Лекције 
прошлости, перспективе будућности (3 часа) 

- Избор тема и формирање група 

- Методе у истраживању 

- Прикупљање података о изабраној теми (2часа) 

- Анализа података о изабраној теми 

- Презентација добијених резултата 

- Осмишљавање/дизајнирање пројекта 

- Рад на пројекту (4 часа) 

- Припрема нацрта пројекта 
 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТ Време: 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-  Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 
друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Наводе факторе који доприносе формирању идентитета особе 

- Критички разматра ситуацију у култури у Србији 

- Наводи примере који показују улогу медија у ширењу позитивног и негативног утицаја на пољу 
културе 

- 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 резуктате истраживања из различитих аспеката 

- Прикаже резултате истраживања 

- Сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима 

- Критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Представљање тема у оквиру модула Култура и 
идентитет (4часа) 

- Формирање група и избор темa 

- Прикупљање података у оквиру модула Култура и 
идентитет(3часа) 

- Сређивање података у оквиру модула Култура и 
идентитет 

- Анализа података у оквиру модула Култура и 
идентитет 

- Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру 
модула Култура и идентитет (2часа) 

- Рад на пројекту (5часова) 

- Презентација добијених резултата (2часа) 

- Закључивање и образлагање оцена 
 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 
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Језик, медији и култура 

Образовнипр
офил: 

Природно-математички Разред: II 

Предмет: Језик, медији и култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да подстиче заинтересованост учени- 

ка за проблеме медијске културе као феномена који се тиче свих 

људи и утиче на њихов приватни и на професионалан живот. Те- 

матика се може посматрати са становишта некад и сад, као и кроз 

димензију локално–глобално. 

После уводних активности, у оквиру сваке теме наставник 

презентује мотивациони материјал/подстицај који ученике треба да 

заинтересује, а затим представља теме најчешће у облику про- 

блемских питања погодних за истраживање. Основни метод учења је 

истраживање и осмишљавање малих пројеката. За истраживање тема 

користи се рад у групи. Наставник одређује број и састав група. 

Пожељно је да наставник направи атмосферу у којој је заинте- 

ресованост за тему основни чинилац избора групе. Тако се обезбеђује 

да се у оквиру сваке теме мења структура група а ученицима пружа 

прилика да сарађују са више различитих чланова. 

Приликом одабира истраживачких активности наставник треба 

да помогне ученицима у избору адекватних извора али и техника. Без 

обзира на избор технике, која је делом условљена избором теме, 

потребно је ученике усмеравати ка прикупљању података из 

различитих извора. Препоручује се и обилазак институција 
и организација које се баве медијима и културом у окружењу. 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
– процењује значај и утицај информација и извора информа- 
ција и повезује их са сопственим искуством ради решавања разли- 
читих ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и гово- 
ра мржње у медијима и има критички однос према њима; 
– одговорно се односи према креирању сопствених медиј- 
ских порука; 
– комуницира на конструктиван начин; 
– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ 
уна-пређивање медијске културе; 
– разликује културне од популарних садржаја и на основу 
тога доноси вредносне судове.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Медији и забава 
Време: септембар, октобар, 
новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; развој способоности 
проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих технологија;  креирање медијских садржаја. 

И
сх

о
д

и
 

- користи наративне могућности различитих медија; 
 
– упореди особености различитих медија као и начине трансмедијалног преношења садржаја; 
 
– користи различите алате из области медија, језика и културе за решавање друштвених проблема 

које је идентификовао. 
 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Упознавање ученика с наставним планом и 
програмом, 

2. Правила понашања у групи; вредновање и 
оцењивање, 

3. Медији и забава, 
4. Медији и забава – представљање тема, 
5. Медији и забава – избор тема и формирање 

група, 
6. Медији и забава – методе у истраживању, 
7. Медији и забава – прикупљање података о 

изабраној теми, 
8. Медији и забава – анализа података о изабраној 

теми, 
9. Медији и забава – презентација добијених 

резултата, 
10. Медији и забава – осмиљавање (дизајнирање) 

пројекта, 
11. Медији и забава – припрема нацрта пројекта, 
12. Медији и забава – рад на пројекту, 
13. Медији и забава – рад на пројекту, 
14. Медији и забава – презентација пројекта. 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка  
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Аматерска култура и креативни активизам 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; уважавање различитости и 
различитих културолошких вредности; стварање уметничких садржаја код куће и уз помоћ смарт-телефона. 

И
сх

о
д

и
 

 
– 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. 
 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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1. Аматерска култура и креативни активизам – 
представљање тема, 

2. Аматерска култура и креативни активизам – 
улична уметност, 

3. Аматерска култура и креативни активизам – 
примери вернакуларне праксе 

4. Урбано сквотирање 
5. Рурално сквотирање 
6. Home-made музика 
7. Home-made музика 
8. Одабир тема за радионицу – употреба смарт 

телефона 
9. Прикупљање и анализа података – употреба 

смарт телефона 
10. Рад на пројекту – употреба смарт телефона 
11. Презентација пројекта – употреба смарт 

телефона 
12. Презентација пројекта – употреба смарт 

телефона 
13. Евалуација пројектa 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Идентитет у дигиталном окружењу Време: април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; развој способоности 
проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих технологија; способност селекције информација на интернету; заштита у 
дигиталном окружењу. 

И
сх

о
д

и
 

– установи сличности/разлике појмова: идентитет, интернет 
идентитет, дигитални идентитет, аватар; 
 
– процени релевантност и поузданост информација (сопстве- 
них и туђих) 
 
– представи, оргaнизуje, структурира и форматира информа- 
ције којима се представља у дигиталном окружењу; 
 
– препознаје ризике и опасности по лични идентитет у диги- 
талном окружењу, 
 
– примењује технике заштите у дигиталном окружењу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Упознавање с темом Идентитет у дигиталном 
окружењу 

2. Одабир и дефинисање тема из модула Идентитет 
у дигиталном окружењу 

3. Истраживање интернет идентитета (личних и 
групних) 

4. Преиспитивање и грађење личног интернет 
идентитета 

5. Колико смо безбедни на интернету? 
6. Заштита интернет идентитета 
7. Како штитимо податке на интернету 
8. Какве слике стварамо у дигиталном окружењу 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци 
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9. Евалуација тема 
10. Систематизација и свођење оцена 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

  



[Type the document title] 
 

 

Трећи разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил/смер: 

Природно-математички Разред: трећи 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

111 

Просветни гласник: Број 
12/24. 
август 

Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава српског језика и књижевности изводи се са читавим одељењем и реализује се различитим 
облицима рада: фронтални рад, рад у пару, рад у групи, као и индивидуални рад. Ученици се подстичу 
на самостално мишљење и изношење сопствених ставова, уз њихову аргументацију. Подстиче се 
култура изражавања (у усменој и писаној форми), инсистира се на самосталности у раду, на примени 
стечених знања и повезивању знања из српског језика и књижевности са знањима из других предмета. 
Током реализације наставних садржаја инсистира се на развоју међупредметних компетенција. 
Посебно се инсистира на развоју функционалне и дигиталне писмености, на развоју културе читања, 
дијалога, на уважавању другачијег мишљења и става, на развоју толеранције, креативности и 
индивидуалних потенцијала ученика. Ученици се оспособљавају да самостално читају и доживљавају 
књижевна дела, да шире своје видике и развијају језичку културу 

 
Оцењивање се спроводи формативно и сумативно: прати се активност ученика на часу, 

благовремено извршавање задатака, квалитет одговора, учешће у дискусији; редовно читање лектире, 
тумачење књижевног дела, примена стечених знања из граматике и правописа... У току школске године 
предвиђена су четири писмена задатка. 
 
Настава српског језика и књижевности подразумева и бројне ваннаставне активности, као и сарадњу са 
институцијама културе и струковним удружењем (посете књижевним вечерима, позоришним 
представама, изложбама, сајмовима књига, учешће на такмичења и сл.), све у циљу свестранијег развоја 
ученичких потенцијала.  
 
У наставу српског језика и књижевности укључују се бројни извори који подстичу самосталну 
истраживачку делатност ученика, развој различитих компетенција и активну примену наученог 
(књижевна дела, књижевноисторијски и књижевнокритички текстови, интернет извори, едукативне 
дигиталне платформе, филмови, позоришне представе и сл.). 
 

Циљеви и 
задаци 
наставног 
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. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: Модерна у европској и српској 
књижевности 

Време: септембар ‒ децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из 

светске и српске књижевности епохе модерне; оспособљавање за самостално читање, изражавање осећања и 

доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина књижевног дела; 

оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних дела и за 

аргументацију ставова. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку трећег разреда ученик ће бити у стању да: 

● систематизује усвојена знања о књижевности, процени сопствену успешност, идентификује 
тешкоће и, уколико их има, утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст са појавом дендизма, симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни сличност и особеност тих 
појава; 

● анализира примере декаденције и дезинтеграције модерне у српској књижевности 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Модерна у европској књижевности 
 
Поетичка обележја епохе. 
Шарл Бодлер ‒ Везе; Цвеће зла  
Антон Павлович Чехов ‒ Ујка Вања  
Избор из европске лирике - Рилке, Блок, Аполинер 
 
Модерна у српској књижевности 
 
Богдан Поповић ‒ Предговор  Антологији новије 

српске лирике  
Војислав Илић ‒ У позну јесен 
Алексе Шантића  ‒ Претпразничко вече и Вече на 

шкољу 
Јован Дучић ‒  Јабланови  
Милан Ракић ‒ Искрена песма 
Владислав Петковић Дис ‒ Можда спава,  
Сима Пандуровић ‒ Светковина  
Борисав Станковић - Нечиста крв 
Петар Кочић - Мрачајски прото 
 
Милутин Бојић ‒ Плава гробница 

Исидор Секулић - Сапутници; Круг 

 
 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 

2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

2СЈК.3.3.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: Међуратна и ратна књижевност у 
светској и српској књижевности 

Време: јануар ‒ јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са поетичким обележјима епохе авангарде, са обележјима појединих праваца 
(експресионизам, футуризам, дадаизам, надреализам, суматраизам, хипнизам, зенитизам); упознавање 
ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из светске и српске 
међуратне књижевности (авангарде); оспособљавање за самостално читање, изражавање осећања и доживљаја 
књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина књижевног дела; оспособљавање 
ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних дела и за аргументацију ставова, 
за повезивање знања из књижевности авангарде са сазнањима из других предмета (уметности, историја, 
филозофија, психологија, грађанско васпитање). 

Упознавање ученика са поетичким 

обележјима епохе модерне у европској и српској 

књижевности. Упознавање ученика са 

најзначајнијим представницима и њиховим делима 

анализом одабраних књижевних текстова. Читање 

одабраних песама, драмских текстова и прозних 

остварења, разговор о њиховим поетичким и 

структуралним обележјима, о естетским 

вредностима и универзалним порукама. 

Успостављање везе са делима претходних епоха и 

са искуственим знањем ученика из других уметности 

и из живота. 
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● 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Европска књижевност у првим деценијама 20. века. 
Манифести футуризма, експресионизма, дадаизма, 
надреализма.  

 
Владимир Мајаковски ‒ Облак у панталонама 
Избор из поезије: Готфрид Бен, Георг Тракл, 

Вилијам Батлер Јејтс, Марина Цветајева 

Франц Кафка ‒ Процес; Преображај  
Рабиндранат Тагоре ‒ Градинар/ 
Пабло Неруда ‒ избор из поезије 
 
Српска међуратна књижевност (авангарда)  
 
Станислав Винавер ‒ Манифест експресионистичке 

школе  
Милош Црњански ‒ Суматра; Објашњење Суматре; 

Лирика Итаке; Дневник о Чарнојевићу; Сеобе 
Растко Петровић ‒ Људи говоре 
Момчило Настасијевић ‒ Седам лирских кругова; 

Запис о даровима моје рођаке Марије 
Рана поезија Десанке Максимовић; Раде Драинац, 

Милан Дединац, Душан Матић, Александар Вучо 
Томас Ман ‒Тонио Крегер 
Херман Хесе ‒ Демијан 
 

Упознавање ученика са поетичким обележјима 
међуратне и ратне књижевности, са обележјима 
конкретних праваца, струјања и усмерења у светској и 
српској књижевности. Упознавање ученика са 
најзначајнијим представницима и њиховим делима 
анализом одабраних књижевних текстова. Читање 
одабраних песама, драмских текстова и прозних 
остварења, разговор о њиховим поетичким и 
структуралним обележјима, о естетским вредностима и 
универзалним порукама. Успостављање везе са делима 
претходних епоха и са искуственим знањем ученика из 
других предмета и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

     

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: дијалог књижевних епоха Време:децембар, мај  
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Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из светске и 
српске књижевности епохе модерне и авангарде и делима савремене књижевности која тематски 
кореспондирају са наставним садржајима модерне и авангарде; оспособљавање за самостално читање, 
изражавање осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних 
особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката 
књижевних дела и за аргументацију ставова; за повезивање, уочавање сличности и разлика и истицање 
идејног слоја дела. 

И
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и
 

● систематизује усвојена знања о књижевности, процени сопствену успешност, идентификује 
тешкоће и, уколико их има, утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст са појавом дендизма, симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни сличност и 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Иван В. Лалић - Плава гробница 

Милош Црњански - Хаџилук на Крф до Плаве 
гробнице; Видо, острво смрти; Гробље Србије на Крфу 

Иво Андрић ‒ На Дрини ћуприја 

 

Успостављање везе између поетичких обележја 
савремене књижевности и обележја модерне,  
међуратне и ратне књижевности. Упознавање ученика 
са одабраним писцима и њиховим делом анализом 
одабраних књижевних текстова. Читање одабраних 
песама, и прозних остварења, разговор о њиховим 
поетичким и структуралним обележјима, о естетским 
вредностима и универзалним порукама. Успостављање 
везе са делима претходних епоха и са искуственим 
знањем ученика из других предмета и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Творба речи Време: септембар, октобар  
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Проширивање и продубљивање стечених знања о творби речи – о творбеним морфемама, о начинима творбе 
речи у српском језику (извођење, слагање, комбинована творба, творба претварањем); оспособљавање за 
самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; богаћење речника; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
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• препозна најважније типове творбе у српском језику – извођење, слагање, комбиновану творбу и 
претварање; 

• препозна делове творенице у типичним случајевима; 

• примени правила промене полусложеница; одреди место акцента у полусложеницама; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни начини творбе речи у српском језику: 
извођење, слагање, префиксација, комбинована творба, 
творба претварањем. Важнији модели за извођење и 
слагање именица, придева и глагола; најважнији 
префиксоиди и суфиксоиди у српском језику. 

Полусложенице (разлике у значењу придевских 
полусложеница у односу на сложенице, у примерима типа 
наранџасто-жут и наранџастожут, задржавање 
акцента на првом члану у споју, променљивост другог 
члана приликом промене у броју и падежу, специфични 
примери полусложеница са два акцента, двојака решења у 
спојевима чији је први део ауто-/аеро-/мото-/фото-
/видео-/аудио– и сл., у примерима типа – ауто-пут и 

аутострада, аеродром и аеро-загађење, мотоцикл 
и мото-клуб, фотографија и фото-монтажа, видеотека 
и видео-сигнал итд.);  правописна решења у вези са њима. 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Лексикологија Време: новембар, децембар  
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 Проширивање и продубљивање стечених знања о лексикологији (полисемија, моносемија; односи међу 
лексемама, сфера употребе, порекло лексике; фразеологија); оспособљавање за самостално изношење 
мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; стицање знања о 
значењу речи и о најважнијим речницима српског језика; оспособљавање за коришћење речника; богаћење 
речника; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 



[Type the document title] 
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• разликује значењске односе међу речима; 

• примени језичке механизме за богаћење речника (метафору, метонимију и синегдоху); 

• разликује типове лексике с обзиром на порекло (народне речи, црквенословенске речи и 
позајмљенице) и сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, термини); 

• разликује некњижевну лексику (дијалектизми, регионализми, жаргон и вулгаризми) од књижевне 
лексике; 

• наведе и користи најзначајније речнике српског језика; 

• препозна и правилно користи устаљене изразе (фразеологизме) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Лексикологија и лексикографија. Речници српског 
језика. 

Полисемија; метафора, метонимија и синегдоха . 
Синонимија, антонимија, хомонимија. 

Класификација лексике с обзиром на порекло 
(народне речи, позајмљенице, црквенословенске речи) и 
сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, 
термини). Некњижевна лексика српског језика 
(дијалектизми, регионализми, жаргон и вулгаризми). 

Фразеологизми и фразеологија 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању лексичког фонда ученика и на 
оспособљавању за самостално коришћење речника и за 
језичко стваралаштво.  

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
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е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Синтакса Време: март ‒ мај  
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Проширивање и продубљивање стечених знања из синтаксе (типови синтагме; субјекатско-предикатски 
модел реченице; типови субјекта, предиката, атрибута, објекта; комуникативна и предикатска реченица; 
посебни типови предикатске реченице); оспособљавање за самостално изношење мишљења, за поштовање 
књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; стицање знања о граматици српског језика; 
упознавање са структуром реченице и основним реченичним моделима; развијање осећаја за поштовање 
сопственог и других језика 
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 • 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); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Синтаксичке јединице (реч, синтагма и реченица). 
Типови реченичних чланова. 

Реч као синтаксичка јединица. 

Синтагма и врсте синтагми.  

Субјекатско-предикатска реченица и њен састав. 
Главни реченични чланови: субјекат; предикат – 
глаголски, именски и прилошки предикат.  

Атрибут: типови атрибута  

Зависни реченични чланови: апозиција и апозитив.  

Зависни реченични чланови – прави и неправи 
објекат. 

Посебни типови предикатских реченица: безличне 
реченице; безличне реченице са логичким субјектом.  

Посебни типови предикатских реченица: 
обезличене реченице; пасивне реченице 

 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању и продубљивању стечених 
знања из синтаксе и на практичној примени наученог на 
тексту и у свакодневној комуникацији. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Стилистика Време: децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о функционалним стиловима (разговорни, научни, 
административни, новинарски, књижевноуметнички); оспособљавање за самостално изношење мишљења, за 
поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; оспособљавање за изношење 
властитих ставова уз поштовање књижевнојезичке норме; овладавање писањем различитих форми 
изражавања (писмо, биографија, молба, жалба, захтев...); богаћење речника; оспособљавање за писање есеја, 
стручног текста, новинског чланка; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 



[Type the document title] 
 

 

И
сх

о
д

и
 

• наведе особине разговорног стила, посебно оне које га разликују од осталих стилова; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Функционални стилови српског књижевног 
језика 

Основне одлике разговорног стила.  

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Инсистира се на примени стечених знања – на изради 
вежби и уочавању одређених појава у свакодневној 
комуникацији. Развија се осећај за поштовање 
сопственог, али и других језика. Ради се на 
проширивању и продубљивању стечених знања из 
стилистике и на практичној примени наученог на тексту 
и у свакодневној комуникацији. Успоставља се веза са 
знањем стеченим из лексикологије. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са основним појмовима о писању полусложеница; упознавање ученика са прилагођеним 
писањем речи из страних језика; упознавање ученика са правилима транскрипције страних имена и речи из 
конкретних страних језика; оспособљавање за самостално коришћење правописних приручника; развијање 
осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 • 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; 

• користи правописне приручнике српског језика 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Писање полусложеница 

 
Прилагођено писање страних речи (транскрипција) 

При обради ових садржаја ученици се упознају са 
правилима писања полусложеница и са правилима 
транскрипције страних имена и речи из страних језика; 
упућују се на вежбања из граматике и на коришћење 
правописних приручника. Стечена знања повезују се са 
свакодневним искуством и решењима која се појављују 
у медијима. Инсистира се на примени стечених знања – 
на изради вежби и уочавању одређених појава у 
свакодневном животу. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Писмено и усмено 
изражавање 

Време: септембар ‒ мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика са самостално обликовање мисли у писаној форми; развијање критичког мишљења; 
оснаживање ученика за изражавање властитих ставова уз аргументацију; оспособљавање ученика за примену 
књижевнојезичке норме, за проширивање исказа и богаћење израза; провера знања из области усменог и 
писменог изражавања 

И
сх

о
д

и
 

• 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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6. Писмени задаци 

7. Припрема за писмени задатак; израда, анализа и поправак 
писменог задатка. 

8. Домаћи задаци 

9. Усмено изражавање 

10. Јавна дебата 

 

Програмом наставе и учења предвиђена је израда четири 
писмена задатка. Теме за писмене задатке прилагођавају 
се обрађеним темама из књижевности и интересовањима 
ученика за различите теме из свакодневног живота и 
њиховог искуства. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу 
књижевности и језика, преко домаћих задатака и 
усмених одговора. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, рад на тексту 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин праћења Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика и 
књижевности. Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода.  Бирају се кључна дела 
епохе модерне и авангарде, као и капитална дела из програма лектире. Пажња се усмерава на основне појмове из 
творбе речи, лексикологије, синтаксе и стилистике. Ради се на усвајању основних појмова из културе писменог 
изражавања (писање полусложеница, транскрипција). Читају се одломци, врши се анализа одабраних одломака, раде 
се одабране вежбе из језика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  Организује се по 
потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, њихова креативност, упућују се 
на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и књижевности, усмеравају се у зависности 
од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска, новинарска). Додатна настава 
подразумева и припрему ученика за такмичења из српског језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна 
олимпијада. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 
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Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер Разред: III 

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

  1+0.
5   

Годишњи 
фонд часова: 

37+18.
5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Ученике упознати са циљевима и исходима наставе и учења енглеског језика, планом рада и 
начином оцењивања. Настава енглеског језика се реализује на часовима теорије и вежби. На 
часовима вежби одељење се дели на две групе- групу А и Б. Настава се реализује у учионици. На 
часовима ученици читају и коментаришу лекције, раде разне типове вежби којима се провера 
њихово целокупно знање о језику, како граматичко, тако и лексичко, слушају текстове и дијалоге 
на енглеском језику, пишу различите врсте састава, коментаришу и размењују мишљења о разним 
темама из свакодневног живота самостално се користећи енглеским језиком као средством 
комуникације. Периодично се израђују панои, постери за учионицу и организују презентације, 
дебате и дискусије на различите теме. Oбично се на часовима примењују сви облици рада- 
фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, 
радна свеска, ЦД, ЦД плејер и додатни штампани материјали. Ученицима се скреће пажња и на 
усмени и на писани начин изражавања. Ученици се оцењују формативно- континуираним праћењем 
њиховог напредовања, активностима на часовима, израдама школских и домаћих задатака, као и 
сумативно. По плану и програму ученици у току школске године имају два писмена задатка. После 
сваке наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате садржаје. Ученици се 
оспособљавају за самосталну усмену и писмену комуникацију на енглеском језику. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ учења енглеског 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.  

 
Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, 

медијација и интеркултуралност. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време)   

Introduction, Do Your Best 
Време: септембар, октобар 

Ц
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Упознавање са уџбеником. Вежбање граматичких јединица (Present Tenses) и вокабулара (food). Вежбање 
граматичких јединица (Past Tenses) и вокабулара (sport). Вежбање граматичких јединица (Conditionals; wish, 
if only) и вокабулара (family, people). Вежбање граматичких јединица (Modal verbs for speculation) и 
вокабулара (science). Вежбање граматичких јединица (Reported Speech) и вокабулара (advertising). Вежбање 
граматичких јединица (Articles) и вокабулара (culture, the arts). Вежбање граматичких јединица (Comparative 
structures) и вокабулара (adjectives and adverbs). Вежбање граматичких јединица (Pasive; have something done) 
и вокабулара (Politics; Society). Обрађивање вокабулара: personality adjectives, phrasal verbs, collocations, 
education. Обрађивање времена Present Simple и Past Simple која се користе за изражавање садашњих и 
прошлих навика. Разумевање кратких монолога. Учење структуре текста. Учење глаголских структура. 
Описивање фотографија. Припремање ученика да напишу извештај са састанка. Писање извештај са 
састанка. Учење граматичких структура које се завршавају наставком –ing. 
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- 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 суштину размене информација саговорника који разговарају о блиским и познатим темама, 
уз евентуална понављања и појашњавања; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног контекста; 

- 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 (суштинске) аргументе, жеље, потребе и мишљења саговорника, уколико су изнета 

једноставним језичким средствима, умереним темпом говора и уз евентуалну невербалну, паравербалну или 
визуелну подршку; 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

- описује особе поштујући правила кохерентности користећи фреквентне речи и изразе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Introductory lesson 
     - утврђ. 
1А  Diet/Fun and game; Past tenses - review 
       - вежбање 
2. Teenage types/Visitors from space; Conditionals, modal 
verbs 
    -вежбање 
1Б Diet/Fun and game; Past tenses - review 
       - вежбање 
3. Advertising/Performers; Reported Speech, Articles 
-вежбање 
2А UK vs USA/USA vs UK; Comparative structures, The 
Passive 
-вежбање 
4. Vocabulary – Education. Phrasal verbs. Collocations. 
Personality adjectives 
-обрада 
2Б UK vs USA/USA vs UK; Comparative structures, The 
Passive 
-вежбање 
5. Grammar – Present and past habits 
-обрада 
3А Listening – Multiple matching 
-вежбање 
6. Reading – Gapped text 
-вежбање 
3Б Listening – Multiple matching 
-вежбање 
7. Grammar – Verb patterns 
-обрада 
4А Speaking – Describing a photo; Writing – A report 
-вежбање 
 
 
 

Обновити стечено знања из претходног разредa 
(обнављањем садашњих и прошлих времена, 
кондиционала, модалних глагола, индиректног говора, 
чланова, компарације придева, пасива, вокабулара 
везаног за храну, спорт, породицу, људе, науку, 
уметност, културу, политику и друштво кроз израду 
бројних вежбања из књиге и радне свеске радом у пару 
и групи. Обрадити вокабулар везан за придеве који се 
односе на личности људи и образовање кроз израду 
упитника и попуњавањем вежби уз слушање разних 
текстова. Обрадити времена Present Simple и Past Simple 
која се користе за изражавање садашњих и прошлих 
навика уз израду граматичких вежбања. На основу 
примене различитих техника читања, допунити текст о 
начинима учења информацијама које недостају. Уз 
проучавање конкретних примера издвојити који глаголи 
су праћени инфинитивом или герундом, односно 
одговарајућом глаголском шемом, па потом применити 
научено знање допуњавањем датих реченица. Уз 
коришћење понуђених израза и фразе, усмено описати 
фотографију и шта се на њој налази. Пратећи 
одговарајућу шематску структуру, ученици 
индивидуално пишу извештај са састанка. Проверавање 
знања граматичких и лексичких појмова кроз писмено и 
усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, ЦД, ЦД плејер, додатни материјали 

П
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Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 



[Type the document title] 
 

 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 

одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1., 
2.СТ.1.1.2., 2.СТ.1.1.3., 
2.СТ.1.1.4., 2.СТ.1.2.1., 
2.СТ.1.2.2., 
2.СТ.1.2.3.,2.СТ.1.3.1., 
2.СТ.1.3.3, 2.СТ.1.3.4., 
2.СТ.1.3.6., 2.СТ.1.4.1., 
2.СТ.1.4.2, 2.СТ.1.4.3., 
2.СТ.1.4.5., 2.СТ.1.5.1., 
2.СТ.1.5.2., 2.СТ.1.5.3., 
2.СТ.1.5.4., 2.СТ.1.5.5. 
2.СТ.1.5.6. 

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.2.3., 
2.СТ.2.4.1., 2.СТ.2.4.2., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.3.1, 2.СТ.3.4.1. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Интересантне животне приче и догађаји  

                                                 It Takes All Sorts 
Време: октобар, новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: Family. Celebration. Religious ceremonies. Обрађивање времена Past Perfect Simple и 
Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле пре неке друге прошле 
радње. Разумевање детаља разговора. Разумевање детаља у неком тексту. Учење односних реченица. 
Причање личних анегдота. Писање занимљивог чланка. Учење колокација. 
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- 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 краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног контекста; 

- разуме најопштији садржај излагања у којима се на узрасно примерен начин тематизују опште 
друштвена питања; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног 

-попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену; 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

8. Vocabulary – Family. Celebrations. Religious ceremonies. 
Verb-noun collocations.Common phrases 
-обрада 
4Б Speaking – Describing a photo; Writing – A report 
-вежбање 
9. Grammar – Past perfect simpla and continuous 
-обрада 
5А Listening– Sentence completition 
-вежбање 
10. Reading – Multiple choice 
-вежбање 
5Б Listening– Sentence completition 
-вежбање 
11. Grammar – Relative clauses 
-обрада 
6А Speaking – Telling a personal anecdote; Writing – An 
article 
-вежбање 
 
 

Увођење вокабулара везаног за породицу, прославе и 
религиозне церемоније као и колокација кроз израду 
бројних вежбања и слушање различитих текстова. 
Обрадити прошла времена Past Perfect Simple и Past 
Perfect Continuous и увежбати их радом у групи и 
израдом граматичких вежбања. Увежбавање како 
допунити текстове информацијама које недостају уз 
слушање аудио записа. Допуњивање колокација и фраза 
предлозима који недостају. Примењивање различитих 
техника читања текста да би се дали одговори на 
постављена питања. Увежбавање односних реченица 
кроз израду задатих граматичких вежбања. Уз 
коришћење понуђених израза и фраза усмено испричати 
личну анегдоту. Написати чланак на задату тему пратећи 
одговарајућу шематску структуру. Проверавање знања 
граматичких и лексичких појмова кроз писмено и 
усмено испитивање. 
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Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 
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Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 

Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/ 
писмена провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.4., 
2.СТ.1.2.1., 2.СТ.1.2.2., 
2.СТ.1.2.4., 2.СТ.1.3.2., 
2.СТ.1.4.4., 2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.3.1., 
2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.4.,2.СТ.2.4.1., 
2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1., 
2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.3.1.1., 
2.СТ.3.3.1., 2.СТ.3.3.2., 
2.СТ.3.3.4., 2.СТ.3.5.3., 
2.СТ.3.5.4. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Познати градови и њихове знаменитости, 
региони и земље у којима се говори циљни језик  

                                          A Place to Live 
Време: новембар, децембар 

Ц
и

љ
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и

 Обрађивање вокабулара: dependent prepositions, collocations, useful phrases to describe cities. Обрађивање 
времена Future Continuous, Future Perfect Simple и Future Perfect Continuous. Разумевање разлика између 
чињеница и мишљења. Разумевање истинитости детаља неког текста. Учење односних реченица. Учење 
квантификатора (у српском језику ове врсте речи су прилози за количину). Писање чланка „за или против“. 
Учење о детерминаторима (придевима за количину). 
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- разуме општи садржај и допунске информације из обавештења или упозорења на јавним местима; 

- проналази и издваја релевантне информације из обавештења или проспеката и рекламних 
материјала; 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим окружењем 
и свакодневним ситуацијама; 

- пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 
информације 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

- пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

- описује догађаје поштујући правила кохерентности користећи фреквентне речи и изразе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

12. Vocabulary – Dependant prepositions. Collocations. 
Useful phrases to describe cities 
-обрада 
6Б Speaking – Telling a personal anecdote; Writing – An 
article 
-вежбање 
13. The Preparation for the First Written Paper 
-вежбање 
7А Grammar – Future forms 
-обрада 
14. Тhe First Written Paper 
-провера 
7Б Grammar – Future forms 
-обрада 
15. The Correction of the First Written Paper 
-утврђивање 
8А Listening – Multiple choice 
-вежбање 
16. Reading – True/False 

Ученици се упознају са вокабуларом, колокацијама и 
корисним фразама везаним за описивање градова кроз 
обраду датог текста и израдом пратећих вежбања. 
Упознати ученике са употребом одговарајућих времена 
за изражавање будућих радњи, као и разликом између 
њих кроз употребу конкретних примера и обрадом 
задатих текстова. Увежбати колокације које се односе на 
типове кућа кроз различита вежбања. Применити 
различите стратегије читања текста о животу у свемиру 
да би се дали одговори на пратећа вежбања у вези са 
задатим текстом. Увежбати употребу прилога за 
количину кроз разне вежбе. Уз помоћ датих израза и 
фраза усмено описати место где бисте волели да живите. 
Уз конкретне примере и пратећи шематску структуру 
исправног писања чланка „за и против” написати есеј на 
задату тему. Проверавање знања граматичких и 
лексичких појмова кроз писмено и усмено испитивање. 
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-вежбање 
8Б Listening – Multiple choice 
-вежбање 
17. Grammar – Quantifiers; Writing – A „for and against“ 
essay 
-обрада 
 
 
 
 
 
 
 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 
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Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, писмени задатак 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/ писмена 
провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.1., 
2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.4., 
2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.3., 
2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.4.3., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.3., 
2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.2.1., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.4.3., 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Потрошачко друштво  

                                          The Cost of Living 
Време: децембар, јануар, 
фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: shopping and money, phrasal verbs, money idioms. Обрађивање упитних израза 
„question tags“ и „reply questions“ које се преводе са „зар не“ и „стварно!/ма, да ли је могуће!“ респективно. 
Разумевање одређених детаља интервјуа. Проналажење одређених информација у кратком тексту. Учење 
модалних структура. Учење како вербално исказати свој избор и како га оправдати. Писање жалбе (у имејлу). 
Утврђивање модалности. 

И
сх

о
д

и
 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- 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; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим окружењем 
и свакодневним ситуацијама; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

9А Vocabulary – Shopping and money. Phrasal verbs. 
Collocations. Money idioms 
-обрада 
18. Grammar – Question tags and reply questions 
-обрада 
9Б Vocabulary – Shopping and money. Phrasal verbs. 
Collocations. Money idioms 
-обрада 
19. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
10А Reading – Multiple matching 
-вежбање 
20. Grammar – Present and past modal structures 
-обрада 
10Б Reading – Multiple matching 
-вежбање 
21. Speaking – Making and justifying choices; Writing – A 
formal email 
-вежбање 
 
 

Увести вокабулар везан за куповину и новац кроз обраду 
датог текста, као и фразалне глаголе, колокације и 
идиоме који се односе на ту тему кроз израду пратећих 
вежбања. Упознати ученике са упитним изразима и 
питањима увежбавајући их у бројним граматичким 
вежбањима. Упознати ученике са техникама 
проналажења специфичних појединости у дужем тексту 
са претежно сложеним структурама који се односи на 
израду првих фармерица и њихов историјат кроз време. 
Увести употребу модалних глагола који се односе на 
садашње и прошле радње кроз израду бројних 
граматичких вежбања. Уз употребу датих израза и фраза 
ученици увежбавају како да усмено оправдају свој избор 
и искажу своје мишљење. Уз обраду дате лекције и 
проучавањем исправног писања формалног имејла, 
ученици пишу имејл у коме се жале на лош третман од 
стране другог лица. Проверавање знања граматичких и 
лексичких појмова кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4., 
2.СТ.2.2.5. 

2.СТ.2.3.1., 
2.СТ.2.3.3. 

2.СТ.2.4.2., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3. 

2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.3., 
2.СТ.3.2.4. 

2.СТ.3.3.1., 
2.СТ.3.4.2. 

2.СТ.3.5.1., 
2.СТ.3.5.2. 

2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свет рада (перспективе и образовни системи)              
The World At Your Feet Време: фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: employment, phrasal verbs, collocations, word families. Обрађивање управног говора 
са слагањем времена. Разумевање главних идеја у кратким разговорима. Проналажење одређених 
информација у књижевном тексту. Учење употребе глагола у управном говору. Учење како решити проблем 
на енглеском језику. Писање чланка. Утврђивање фразалних глагола. 



[Type the document title] 
 

 

И
сх

о
д
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- разуме основну нит аргументације, чак и уколико не разуме све детаље текста; 
- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- 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; 

- 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; 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

 

  



[Type the document title] 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11А Vocabulary – Employment. Phrasal verbs. Collocations. 
Word families 
-обрада 
22. Grammar – Reported Speech 
-обрада 
11Б Vocabulary – Employment. Phrasal verbs. Collocations. 
Word families 
-обрада 
23. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
12А Reading – Multiple choice 
-вежбање 
24. Grammar – Reporting verbs 
-обрада 
12Б Reading – Multiple choice 
-вежбање 
25. Speaking – Problem solving; Writing – An article 
-вежбање 
 
 
 

Увести вокабулар, фразалне глаголе и колокације везане 
за свет рада и запошљавања кроз обраду датог текста и 
израдом пратећих вежбања. Обновити индиректни говор 
кроз разна граматичка вежбања радом у пару. Упознати 
ученике са техникама проналажења специфичних 
појединости у дужем књижевном тексту са претежно 
сложеним структурама. Обновити које глаголе 
користимо у индиректном говору кроз обраду датих 
граматичких вежбања. Уз помоћ датих израза и фраза 
ученици усмено описују неки проблем и проналазе 
адекватно решење. Угледајући се на дати пример и 
исправни начин писања неког чланка, ученици пишу 
чланак на задату тему. Проверавање знања граматичких 
и лексичких појмова кроз писмено и усмено 
испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/писмена 
провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.3.5., 2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.4., 2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.4., 2.СТ.2.2.5. 
2.СТ.2.3.1., 2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.3., 2.СТ.2.4.4., 
2.СТ.2.5.1., 2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.1.1., 
2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2., 
2.СТ.3.2.4. 

2.СТ.3.2.5., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.2., 
2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.5. 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Медији и комуникација  

                                          True or False? 
Време: март, април 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: thruth and falsehood; phrases with take; compound adjectives. Обрађивање условних 
реченица. Разумевање детаља неког разговора. Учење предлога, глаголских синтагми и морфологијe. 
Разумевање структуре текста. Учење како изразити мишљење и додати коментар. Писање есеја. Утврђивање 
морфологије - суфикси. 



[Type the document title] 
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- разуме једноставније описе догађаја, намера, осећања и интересовања из преписке коју добија 
(имејлови, поруке, писма); 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- 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; 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

- пише о властитом искуству описујући своје утиске и осећања, износећи мишљења, планове и очекивања, 
једноставним језичким средствима; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

13А Vocabulary – Truth and falsehood. Phrases with take. 
Compound adjectives 
-обрада 
26. Grammar – Conditional clauses (alternatives to if) 
-обрада 
13Б Vocabulary – Truth and falsehood. Phrases with take. 
Compound adjectives 
-обрада 
27. Listening – Sentence completion 
-вежбање 
14А Reading – Gapped text 
-вежбање 
28. Grammar – Mixed conditionals 
-обрада 
14Б Reading – Gapped text 
-вежбање 
29. Speaking – Ethical issues; Writing – An opinion essay 
-вежбање 
 
 
 
 
 
  

Увести вокабулар везан за казивање истине или лажи 
кроз обраду датог текста и израду пратећих вежбања. 
Обрадити условне реченице кроз бројне граматичке 
вежбе. Допунити празнине у граматичким и лексичким 
вежбањима на основу слушања датих текстова. Упознати 
ученике са техникама проналажења специфичних 
појединости у дужем тексту са претежно сложеним 
структурама. Кроз употребу датих прилошких израза и 
фраза ученици усмено изражавају своје мишљење и дају 
коментаре на задате теме. Самостално пишу есеје где 
изражавају своје мишљење на задату тему.  
Проверавање знања граматичких и лексичких појмова 
кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.1.4., 
2.СТ.2.2.1 

2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.2.2.5., 
2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.3., 
2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.4.4., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.1.3. 

2.СТ.3.2.1., 
2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.2.5., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.5.1., 
2.СТ.3.5.2. 

2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 



[Type the document title] 
 

 

2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3 

2.СТ.2.5.4. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Научна достигнућа, модерне технологије и 
свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне стране)                              
Log On 

Време: април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: Internet use collocations, health issues, set phrases collocations. Обрађивање вокабулара: 
employment, phrasal verbs, collocations, word families. Обрађивање пасивног стања глагола. Разумевање 
главних идеја у вестима и дијалозима. Проналажење главних идеја у неком чланку. Учење употребе пасивног 
облика глагола у управном говору. Учење како тражити или дати објашњење. Писање „за и против“ есеја. 
Утврђивање разлика између хомонима и хомофона. 

И
сх

о
д
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- разуме краће текстове на блиске, познате и обрађиване друштвене теме, препознаје најважније 
ауторове ставове и закључке; 

- открива значење непознатих речи у писаном тексту на основу познатог контекста и језичког 
предзнања; 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја кратких емисија, видео записа на теме 
предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

- пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 
информације 

- резимира прочитани/преслушани текст о блиским, познатим и обрађиваним друштвеним темама 
користећи једноставна језичка средства; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

15А Vocabulary – Collocations to do with Internet use. 
Health issues. Collocations in set phrases 
-обрада 
30. Grammar – Advanced passive forms 
-обрада 
15Б Vocabulary – Collocations to do with Internet use. Health 
issues. Collocations in set phrases 
-обрада 
31. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
16А Reading – Multiple choice 
-вежбање 
32. The Preparation for the Second Written Paper 
-вежбање 
16Б Reading – Multiple choice 
-вежбање 
33. The Second Written Paper 
-провера 
17А Grammar – Passive reporting structures 
-обрада 
34. The Correction of the Second Written Paper 
-утврђивање 
17Б Grammar – Passive reporting structures 
-обрада 
35. Speaking – Clarification; Writing – A “for and against” 
essay 
-вежбање 

Увести вокабулар и колокације везане за коришћење 
интернета кроз обраду датог текста и израду пратећих 
вежбања. Обрадити пасивно стање глагола кроз разне 
граматичке вежбе и рад у групи и пару. Објаснити 
важност разумевања главних идеја кратког монолога и 
тражења одређених детаља у чланку. Кроз употребу 
датих израза и фраза ученици уче како да усмено 
затраже и пруже објашњење у вези са неком темом. Кроз 
обраду датог „за и против” есеја и применом тачне 
структуре ученици пишу есеј на задату тему исказујући 
аргументе за и против. Проверавање знања граматичких 
и лексичких појмова кроз писмено и усмено 
испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, писмени задатак 
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Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/ писмена 
провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.2.2.5., 
2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.4., 
2.СТ.2.3.5. 

2.СТ.2.3.6., 
2.СТ.2.3.7. 

2.СТ.2.4.3., 
2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.4.5., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3 

2.СТ.2.5.4., 
2.СТ.2.5.5. 

 

2.СТ.3.1.3., 
2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.5., 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4., 2.СТ.3.5.5. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Живи свет и заштита човекове околине 

                                             Around the Globe 
Време: мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: The natural world; pollution; compоunds. Обрађивање граматичких облика за 
изражавање потенцијала у прошлости. Разумевање главних идеја у интервјуима. Проналажење детаља у 
радњи филма.  

И
сх

о
д

и
 

- 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 спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 
текстова 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; 

-користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

18А Vocabulary – The natural world. Pollution. Compound 
nouns 
-обрада 
36. Grammar – Unreal past and regrets – wish, if only, it’s 
time and would rather 
-обрада 
18Б Vocabulary – The natural world. Pollution. Compound 
nouns 
-обрада 
37. Listening – Multiple choice; Reading – Multiple choice 
-вежбање 
19А Final revision 
-утврђивање 

Увести вокабулар и колокације везане за живи свет и 
загађење животне средине кроз обраду датог текста и 
израду пратећих вежбања. Увежбати употребу 
граматичких облика за изражавање жаљења у вези неке 
ситуације у прошлости кроз бројна граматичка вежбања. 
Објаснити важност разумевања главних идеја кратког 
дијалога и тражења одређених детаља у интервјуу о 
животињама. Подизање свести о заштити животне 
средине кроз обраду датих текстова. Упознати ученике 
са техникама проналажења специфичних појединости у 
дужем тексту са претежно сложеним структурама који 
говори о разним филмовима о животињском свету. 
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Проверавање знања граматичких и лексичких појмова 
кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.2.5., 
2.СТ.1.3.7. 

 

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.1., 
2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.6., 
2.СТ.2.3.1. 

 2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.3.7., 
2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.5.1., 
2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.2.5.3., 
2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.2.5.5.,  

 

2.СТ.3.1.1. 

2.СТ.3.1.2., 
2.СТ.3.1.3. 

2.СТ.3.2.1., 
2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.2.6., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.2., 
2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.4., 
2.СТ.3.4.4. 

2.СТ.3.4.5., 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4.,2.СТ.3.5.5. 

 
  



[Type the document title] 
 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоћа да савладају задате садржаје из наставе енглеског 
језика. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима обрађују се наставне јединице из оних тематских области 
из којих ученици имају потешкоћа. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка енглеском језику организује се додатна настава тако што се сваке недеље одржава 
по један час. Ученицима се проширује знање о језику обрађивањем додатних садржаја из области граматике и 
вокабулара.  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену из енглеског језика. 
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Немачки језик 

Смер: Природно-математички смер Разред: Трећи 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 + 
18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим 
одељењем и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења,наизменично 
сваке друге недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из 
обрађене теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком системуи култури и унапређивањем 
стратегија учењастраног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усменукомуникацију, 
интеркултурално разумевање ипрофесионални развој.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Gefühle und Emotionen 
Време: септембар и октобар, 5 + 
3 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање и проширивање лексике на тему „љубав“; 

Овладавање граматичким структурама за изражавање услова и жеље 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о љубавним проблемима 
− поставља хипотезе  
− даје савете у вези са љубавним проблемима 
− напише неко извињење 
− учтиво и опрезно изражава жеље и претпоставке 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Liebe und Liebeskummer 
− Wenn die Liebe vorbei ist 
− Was ist Liebe? 

 
 

Увођење теме кроз претпоставке о прошлим 
догађајима на основу слике; Анализа прилога из форума 
о љубавним проблемима; разговор о личним искуствима 
и искуствима пријатеља и могућим решењима проблема. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија из часописа, са 
интернета или из личне архиве. 

Слушање/читање неке љубавне песме са 
покушајем превођења. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, збирке песама, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда 
пројеаката 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Fantasien, Träume, Wünsche 
Време: октобар и новембар, 
5 + 4 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 Подстицање на маштање и размишљање о сопствени жељама; 

Усвајање лексичких и синтаксичких средстава за изражавање жеље; 

Изграђивање критичког односа према телевизијској понуди; 

Заузимање става према прочитаним садржајима из медија. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ говори о својим личним сновима(жељама) као и о сновим других људи 
‒ дискутује о телевизијским емисијама са забавним садржајима 
‒ анализира и пише коментаре на неке новинске чланке 
‒ заузима став према неком извештају или према нечијем наступу 
‒ изражава жеље и реална поређења 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Wovon träumen die Leute 
− DSDS (Deutschland sucht den Superstar) 
− Traum oder Wirklichkeit? 

 

На основу текстова о жељама и сновим неких 
обичних људи подстиче се сопствена машта и развија 
свест о постојећим или новим жељама за будућност; 

Лексика се проширује препричавањем текстова и 
заузимањем ставова према шоу-емисијама; 

Структурисање сопствених текстова вежба се на 
примеру једног новинског чланка; 

Обрада граматичких јединица: условна, поредбена 
и жељна реченица. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

индивидуални, партнерски и групни рад уз коришћење 
додатног материјала у виду фотографија и текстова из 
часописа и са интернета.   

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Events 
Време:децембар, 
4 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање са најзначајнијим културним манифестацијама у немачком говорном подручју; 

Развијање свести о повезаности сувенира са маинифестацијама; 

Уочавање и усвајање битних информација за писање извештаја о неком културном догађају; 

Овладавање граматичким структурама:пасив радње, редослед прилошких одредби у немачкој реченици 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− даје информације о манифестацијама у Немачкој; 
− дискутује о различитим културним догађајима; 
− препознаје неке немачке брендове; 
− представи неку манифестацију у Србији; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Münchener Oktoberfest und andere Veranstaltungen im 
deutschprachigen Kulturraum 

− Souvenirs und Erinnerungen 
− Manifestationen in Serbien 
 
 

 

Исказивањем претпоставки о догађају на основу 
фотографије уводи се у тему великих културних 
манифестација; 

На основу текстова о појединим догађајим прави 
се „лична карта“ манифестације; 

Лексика се усваја кроз самостално тражење 
информација у тексту и кроз симплифакицију 
информација са тежиштем на издвајању најбитнијих. 

Конверзација се вежба кроз разговоре о лично 
посећеним или пропраћеним манифестацијама. 

Обрада граматичких јединица: пасив радње, редослед 
прилошких одредби у немачкој реченици уз увежбавање 
на материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија и текстова из часописа и 
са интернета.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Neue Technologien 
Време: Јануар, Фебруар 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање нових технологија заснованих на информатичким и технолошким 
достигнућима.  

Оспособљавање ученика за сажето изражавање у виду новинских наслова и уводника. 

Сензибилизација ученика за опасности интернета и електронског насиља. 

Развијање свести о сопственим склоностима и претераној вези са материјалним добрима савременог доба. 

 

Овладавање граматичким структурама: пасив са модалним глаголом, концесивне реченице, глаголи са 
префиксима 

 

И
сх

о
д

и
 По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− размишља и говори о новим проналасцима и о односу човека и машине 
− развија идеје о томе како се нешто може модернизовати 
− дискутује о предностима и манама интернета 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Eine virtuelle Welt 
− Vor- und Nachteiel der Digitalisierung 
− Ohne was könnte ich nicht leben! 
 
 

 

Асоциограм у вези са новим проналасцима за неке 
„обичне“ ствари нашег свакодневног живота. 

Упознавање са начином функционисања нових 
проналазака и заузимање става о њиховој 
применљивости у свакодневици.  

Изношење својих и тужих искустава са 
малициозним појавама на интернету и о опасностима 
његовог коришћења. 

Након неколико примера ученици износе своје 
виђење личних навика и робовање материјалним 
тековинама. 

Обрада граматичких јединица: пасив са модалним 
глаголом, концесивне реченице, глаголи са префиксима 
уз увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија редова вожње и текстова 
из часописа и са интернета.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

  



[Type the document title] 
 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Sprechen Sie Denglisch 
Време: Фебруар, Март 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Развијање свести о међусобном утицају језика.  

Овладавање лексиком која обухвата англицизме у немачком језику као и германизме у српском уз поимање 
спорадичних утицаја у супротном смеру. 

Формирање и изражавање става о предметној теми 

Овладавање граматичким структурама: деклинација страних речи у немачком језику, дводелни везници, 
инфинитиске конструкције, пасив стања: презент и претеритум, плусквамперфекат 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− препознаје и користи англицизме у немачком језику 
− замењује англицизме немачким речима 
− препознаје немачке речи у српском језику 
− говори о проблемима при савладавању немачког језика 
− изрази свој став о присуству страних речи у неком језику 
− користи дводелне везнике 
− користи инфинитивске конструкције, плусквамперфекат и  
− да препознаје презент и претерит пасива  

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Anglizismen im Deutschen 
− Meinungen zur Denglischproblematik 
− Derbisch oder Seutsch? 
 
 

 

Анализом језика младих фокусира се присуство 
страних речи у матерњем језику. 

Примерима из немачких дијалога уочавамо 
енглеске речи у немачком језику. 

На основу ишчитавања туђих ставова долазимо до 
конструисања личног става на тему стране речи у 
немачком језику. 

Набрајањем и састављањем списка речи немачког 
порекла које се јављају у лингвистичком искуству 
ученика ученици се сензибилишу за препознавање 
германизама у српском језику.  

 Обрада граматичких јединица: инфинитиске 
конструкције, пасив стања: презент и претеритум, 
плусквамперфекат уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: Parterschaften 
Време: Март, Април 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање карактерних особина људи и односа међу људима.   

Оспособљавање ученика за изражавање ставова о партерима и партенрским односима.  

писање извештаја са лица места. 

Сензибилизација ученика за постојање различитих животних стилова и упознавање са њиховим 
карактеристикама.  

Овладавање граматичким структурама: придевска промена, намерна реченица, предлози са генитивом 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− чита личне огласе и да их коментарише 
− говори о свом карактеру и какртеру других људи 
− искаже свој став о идеалном партнеру 
− препознаје и именује хороскопске знаке 
− чита текстове о различитим стиловима живот а и да дискутује о њима 
−  

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Kontaktanzeigen 
− Sternzeichen 
− Jedem Tierchen sein Pläsierchen! 
 
 

 

Коришћењем материјала из уџбеника и са 
друштвених мрежа обрађује се лексика у вези са 
насловном темом: партенрски односи.  

Читањем хороскопа из часописа и повезивањем са 
својом личношћу усваја се лексика која изражава 
карактерне особине личности.  

Упознавање са различитим стиловима живота на 
основу текстова из уџбеника и из часописа.  

Израда презентација са приказом 
каркатеристичних момената из живота појединих 
социјалних група. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Zukunftsvisionen 
Време:Мај, Јун 
8 + 4 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Развијање осећаја за важност планирања будућности. 

Обнављање и увежбавање лексикеу вези са личним плановима и очекиваним догађајима у будућности. 

Сензибилизација ученика за поимање света у коме живимо и шансе и опасности развоја. 

 

Овладавање граматичким структурама: пасив, допусне реченице, инфинитивске конструкције. 
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И
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о
д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о својим плановима за будућност 
− искаже своје виђење будућности света 
− говори о страховима и надама младих  у вези са будућношћу 
− формулише исказе у прошлом, садашњем  и будућем времену 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Schon Zukunftspläne? 
− Wie wird die Welt in der Zukunft aussehen? 
− Zukunftsangst? Zukunftshofnung? 
 
 

 

Уводним асоциограмом о представама из 
будућности уводи се лексика у вези са темом. 

Радом у групама формулишу се једноставни 
искази о плановима за блиску будућност. 

Прикуплја се материјал о плановима за будућмост 
на глобалном нивоу као и о могућим опасностима. 

Обрада граматичких јединица: пасив, допусне 
реченице, инфинитивске конструкције. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 
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Француски језик 

Образовнипрофил: ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР Разред: III 

Предмет: 
Француски језик (други страни 
језик) 

Недељни 
фонд 
часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд 
часова: 

Теориј
а 37 + 
вежбе 

18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин реализације: 

– 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Настава и учење француског језика треба да помогну ученицима да стекну 

неопходна знања и технику за функционално коришћење овог језика, као и да допринесу укупном интелектуалном 
развоју ученика. 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. 

                    Циљ образовно – васпитног рада : Развијање комуникативних способности на француском језику у 
говорном и писаном регистру, усвајање знања и позитивног односа према властитом идентитету. 

 Задаци образовно – васпитног рада : Продубљивање знања у другим областима кроз учење француског 
језика, развијање социјалних компетенција ученика, подстицање емоционалног и интелектуалног развоја код ученика. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour de soi Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са градивом за трећи разред, лагано буђење током распуста заборављеног, 
Представљање, описивање простора, себе и других током распуста, упознавање са смс и мејл жаргоном 
француских адолесцената, Упознавање са концептом новог уџбеника. Индиректна интерогација. 
Објашњавање узрока и избора, поимање среће, исказивање сопственог стања, физичког и духовног. 

И
сх

о
д
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Описује догађаје и особе у блиској прошлости. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у 
вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Користи 
задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у 

свакодневним ситуацијама; описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости и прошлости у 
свом окружењу и изван њега. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Cours introductif  
Mes vacances d'été  
Textos - parlez-vous sms?  
Compréhension du texte  
Introduction au Belleville 3  
L'amour de soi  
Compréhension du texte  
L'interrogation  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар, обнављају 
прошла времена и основне морофолошко-синтаксичке 
видове изражавања (док сви не набаве нови уџбеник), 
упознају се са жаргоном својих вршњака у Француској 
и концептом новог уџбеника. Користе индиректну 
интерогацију. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају вештину описивања карактера, 
образлажу избор. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour de soi Време: октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Индиректна интерогација. Објашњавање узрока и избора, поимање среће, исказивање сопственог 
стања, физичког и духовног. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

Activités  
Te connais-tu?  
Vocabulaire  
Activités  
Heureux les Francais?  
Compréhension du texte  
Autoportrait au radiateur 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар, обнављају 
времена. Користе индиректну интерогацију. Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају вештину 
спознаје/описивања свог и туђег карактера, образлажу 
избор. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, писани 
радови, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 
  



[Type the document title] 
 

 

I/II - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour de soi - L'amour des autres Време: новембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Изражавање односа са другима, породични односи; почети, наставити и завршити разговор, промена теме, 
(не)слагање; обнављање и утврђивање употребе личних заменица; двострука прономинализација. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Compréhension du texte  
L'amour des autres  
Compréhension du texte  

Activités  

La double pronominalisation  

EN et Y  

Activités 

Vocabulaire  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе 
двоструку прономинализацију, обнављају прилошке 
заменице. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају вештину спознаје/поимања среће 
других, баве се породичним односима. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, писани и 
графички радови, демонстративна, практични рад и радионица, игровне активности, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања штива; 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. Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће 
(укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 



[Type the document title] 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour des autres Време: децембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Изражавање односа са другима, породични односи; почети, наставити и завршити разговор, промена теме, 
(не)слагање; обнављање и утврђивање употребе личних заменица; двострука прономинализација, боље 
опажање, дискусије о празницима и обичајима. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. Усавршава 
опажање. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Session photo  

Session photo (suite)  

Les fêtes arrivent...  
Activités 

Familles, je vous aime 
Révision générale  
Révision générale 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Кроз 
текстове и аудио/фото документе уче/усавршавају 
вештину спознаје/поимања среће других, баве се 
породичним односима, усаврђавају опажајне 
способности. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, демонстративна игровне активности, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања штива; рад у малим и већим групама (игра 
перцепције на основу фотографије); дискусије примерене узрасту. Рад са књигом и 
цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour avec un grand A Време: јануар 



[Type the document title] 
 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Изражавање односа са другима, породични односи; обнављање елементарних језичких инструмената након 
распуста, дискусије о празницима, зимском одмору и обичајима. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Упознавање са градивом другог полугођа  
Mes vacances d'hiver  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
усвајају нови вокабулар, баве се породичним односима, 
празницима, зимским одмором и обичајима. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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

дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. Рад код куће (укључујући 
интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour avec un grand A Време: фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Изражавање односа са другима, породични односи, исказивање емоција према другима и животињама, 
љубавна поезија; субјунктив и инфинитив прошли. 



[Type the document title] 
 

 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје/емоције у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

L'amour avec un grand A  
Compréhension du texte  

Субјунктив и инфинитив прошли  

Activités  

L’amour des bêtes  

Compréhension du texte  

Vocabulaire  

Activités 

 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
обнављају субјунктив и инфинитив прошли. Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају 
спознају/поимање/ изражавање својих и туђих емоција 
и потреба, баве се породичним односима. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Voyages Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Евоцирање сећања, смештање догађаја у времену и простору; прошла времена (препознавање пасе 
семпла), вокабулар везан за путовања/селидбу. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 



[Type the document title] 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Voyages  
Compréhension du texte  
Les expréssions de temps  
L’expréssion du passé  (reconnaisance du passé simple) 
Activités  
Un pays sans frontieres  
Compréhension du texte  
Vocabulaire  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују прошла времена (препознају пасе семпл). Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају 
изражавање догађаја у времену и простору. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Voyages Време: април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Евоцирање сећања, смештање догађаја у времену и простору; прошла времена (препознавање пасе 
семпла), вокабулар везан за путовања/селидбу, Ускршње празнике. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

Activités 
La Guyane  
Compréhension du texte  
Les Pâques 
Littérature 
Compréhension du texte  
 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују прошла времена (препознају пасе семпл). Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају 
изражавање догађаја/празничних свечаности у времену 
и простору. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани и графички радови, истраживачки рад 
ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Exploits Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Компарација, опозиција, вокабулар везан за спорт и физичке активности. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Exploits  
Compréhension du texte  
La comparaison  
Activités 
Maud Fontenoy, quatre mois en mer  
Compréhension du texte  
L’opposition  
Activités  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују сва времена. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају изражавање догађаја/ активности у 
времену и простору. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

V - ТЕМА/МОДУЛ: Exploits Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Компарација, опозиција, вокабулар везан за спорт и физичке активности. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Vocabulaire  
Activités  
Les nouveaux sportifs  
DELF: compréhension écrite  
Activités  
Révision générale  
Révision générale 
 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују сва времена. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају изражавање догађаја/ активности у 
времену и простору. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и 
оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје наставе француског. 
Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на елементарна знања из области 
језика: 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. Читају се и пишу 
кратки текстови, слушају једноставни аудио документи, раде се најједноставније вежбе из области језика (синтаксе).  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



[Type the document title] 
 

 

За ученике који имају афинитета ка француском организује се додатна настава тако што се сваке недеље 
одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из 
области језика, усмеравају се у зависности од индивидуалних склоности. 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, учествује на конкурсима и такмичењима.   

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из француског језика. 
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Руски језик 

Образовнипр
офил: 

природно-математички Разред: трећи 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика.Задаци образовно-васпитног 
рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Будьте в форме,будьте в тонусе! Време:Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Верховая езда 
-Число имён числительных 
-Существительные сингулариа тантум и двувидовые 
глаголы 
-Текст: «Любовь и моторы» 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы « Будьте в форме...» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 
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ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Моя семья-моё богатство Време:Октобар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 -Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-О трудностях и радостях жизни в семье 
-Количественные числительные 
-Сравнительная степень пролагательных и наречий 
-Приставочные глаголы со значением фазиса действия и 
повторяющегося действия 
-Разговорная тема: Покупки 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Моя семья-моё богатство» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Земля-наша мать Време:Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-Ночная фиалка 
-Существительные мужского и женского рода на-
ь;порядковые числительные 
-Изменяемая форма сравнительной 
степени;притяжательные прилагательные типа»лисий» 
-Побеседуй со мной! 
-Текст:»Нет тихого места» 
-Русский мир 
-Закрепление темы:Земля-наша мать 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

 2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.     

  2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Культура-общее благо Време:Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Воздвигнутые из пепла 
-Неопределённые местоимения и наречия 
-Прилагательные образованные от сущуствительных при 
помощи суффиксов-н,-ан,-ян,-онн,-енн;сложно 
подчинённое предложение 
-Стереотипы про русских в американских фильмах 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Культура- общее благо» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник      

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација       

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.        

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:Загадка звуков Време:Јануар,фебруар  
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Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Рок-група»Кино» 
-Приставочные глагоы движения 
-Отрицательные местоимения: некого,нечего;как выразить 
согласие или несогласие? 
-Междометия 
-Текст:Незабываемая встреча 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
- Закрепление темы «Загадка звуков» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

   2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.        

     2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.      

       2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.         

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:В поисках мира Време:Фебруар,март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-В поисках хлеба и мира 
-Выражение отрицания 
-Пассивные конструкции;притяжательное местоимение-
свой 
-Текст:»Наши русские» 
-Русский мир 
-Славянский мир 
-Закрепление темы «В поисках мира» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка      
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.          

      2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.          

          2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.           

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Будь здоров! Време:април,мај,јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Из истории медицины 
-Выражение побуждения,приказа и совета 
-Имена существительные общего рода;безличные 
предложения 
-Текст «Очки» 
-Страдательное причастие настоящего времени 
-Страдательное причастие прошедшего времени 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.             
  

        2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.             

           2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.             
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време: 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                                       

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 
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Италијански језик 

Образовни 
профил: 

природно-математички смер  Разред:  III 

Предмет:  Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 
теори
ја18,5 
вежбе 

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се 
реализује у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради 
задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе 
из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка 
грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама 
и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 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. 
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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и 
естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:       In giro per negozi    (Куповина)  Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (presente) и вокабулара (andare in giro per negozi).  
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности, одласка у куповину. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

IN GIRO PER NEGOZI 
1.Colori e materiali   - T 
1.Come si vestono ?    
2.Cerco un pullover! - T 
2.Che taglia porti ? 
3.In un negozio di calzature- T 
3.I pronomi indiretti atoni e tonici   
4.Centri comerciali aperti anche la domenica -T 
4.Come possono essere ? 

 
Упутити ученике на садржаје попут описивања 

одеће, исказивања бројева, изражавања сумњи, давања 
савета, као и исказивања мишљења.  

Поновити боје кроз разна вежбања, затим глагол 
piacere, индиректне заменице,увежбавање императива у 
2.лицу једнине. Коришћење разноврсних техника/метода 
и облика рада.  Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: грађанско васпитање,српски језик 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања. Постављање ученика у 
различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2 ,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

по нивоима 

2.СТ.1.1.1 ОС  

2.СТ.2.2.4.
 2.СТ.1.4.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Quando ero piccola   (Кад сам била мала) Време:  ОКТОБАР/НОВЕМБАР 
Ц
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Обрада вокабулара :речи за описивање животних ситуација из прошлости . Обрада граматике: imperfetto, 
passato prossimo . Уочавање разлике између уобичајених прошлих радњи (imperfetto) и онога што се догодило 
само једном (passato prossimo ). 

И
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава.  
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5.La settimana bianca - T 

5.Come mi sta ? - videocorso 

6.Questo/quello –Troppo /molto -T 

6. Esercizi grammaticali : imperativo e pronomi diretti e indiretti 

7.Dettato -T 

8. Il significato dei colori -T 

9. E i bambini ci chiedono di proteggere gli animali -T 

10.Quando ero piccola – Imperfetto -T 

11. Da piccola avevo un cane -T 
12. Први писмени задатак-T 

Увођење вокабулара везаног за догађаје 
из прошлости,изражавање слагања и 
неслагања. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања на задату тему. 
Увести  времена:imperfetto,passato 
prossimo,поновитииндиректне заменице  
На што више примера обрадити разлику у 
употреби ова два прошла времена. 
Проверавање знања граматичких појмова, 
кроз испитивање – писмено (писмени 
задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ
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е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:   Un tipo interessante   (Занимљив лик) Време:  ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара :речи везане за опис како физичких одлика,тако и особина неке особе.. Учење описивања 
друге особе. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –глаголи:  
farcela, sapere e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire и condizionale 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратак опис  особе по моделу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

 Наставнe јединицe Начин реализације 

Un tipo interessante    

13. Поправак Првог писменог задатка-T 

7. Un tipo interessante - Com'è 

14. Un tipo interessante-T 

8. L'articolo giornalistico 

15. E adesso che facciamo – Condizionale -T 
16. Una serata tra amici – videocorso -T 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неке особе у физичком или психичком 
смислу.Упознати ученике са глаголима:  farcela, sapere 
e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire kao i 
потенцијал.Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: илустрација, 
табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Ti va di venire – al cinema ?                           
(Да ли би желео у биоскоп) 

 
Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
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Обрада вокабулара :IL TEMPO LIBERO. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја излазака и других начина провођења слибодног времена. Учење како да се да предлог, прихвати или 
одбије, тражи или да савет.  
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- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ti va di venire? 

17. Tante idee per il tempo libero -T 

9. Le buone maniere nei luoghi pubblici 

18.La macchina l’ho portata dal meccanico -T 

19. Аl botteghino  -T 
10. Videocorso-Un appuntamento mancato 

 
 Увести вокабулар везан за слободно време. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о начину 
провођења слободног времена. Вежбати у пару или 
групи предлоге и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   Buon viaggio !    (Срећан пут) Време: ФЕБРУАР / МАРТ 

Ц
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Обрада вокабулара :питати нешто љубазно, прихватити предлог, изразити изненађење и 
незадовољство.Употреба глагола volere all'imperfetto,глаголи sapere e conoscere al passato prossimo e 
all'imperfetto, глагол volerci. 
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Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

Buon viaggio !     

20. Buon viaggio !     In vacanza -T 

11. Non lo sapevo ! 

21. Ho saputo che -T 

12. La Toscana in moto 

22. Diario di viaggio  (Passato prossimo e imperfetto)-T 
23. Videocorso - Ricordi romantici -T 

Увести  вокабулар везан за путовања. Упознати 
ученике са глаголима volere all'imperfetto,глаголима 
sapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, и 
глаголом volerci.Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: A   TAVOLA      (За столом) Време:  МАРТ/ АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : dieta , cibo ,parti del corpo.Учење о императиву и неправилном поређењу придева. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се 
разговара са лекаром и диететичаром. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

24.A tavola -T 

13.Diversi modi di mangiare 

25.Abitudini sane -T 

14. Videocorso - Una vita (poco) sana     

26.Abitudini alimentari -T 

27.Riscopri il gusto della tavola -T 
28.Diktat -T 

Увести вокабулар везан за здравље и здраву 
исхрану,спорт, делове тела. Обрадити императив. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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ћ
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њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 
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ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Come va ?               ( Како је ? ) 

 
Време:   АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Увести вокабулар везан за здравље ,здраву исхрану , спорт и здрав начин живота. Разумевање главних идеја 
кратког монолога. Учење императива и неправилног поређења. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај и дају савети. 

И
сх

о
д
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи императив како би пренео савете у вези здравог живота. 
- Тражи и даје савете. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Come va?   Ho mal di... -T 

15. In farmacia 

30. Fumi meno !  -T 

16. Meglio o migliore? Benissimo o ottimo? 

31. Припрема за Други писмени задатак -T 

32. Други писмени задатак -T 
33.Поправак другог писменог задатака  -Т 

Увести вокабулар везан за везан за здравље ,здраву 
исхрану,спорт и здрав начин живота. Обрадити  
императив и неправилно поређење придева. Користећи 
комуникативан и еклектички метод, објаснити како се 
тражи савет.Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено (писмени задатак) и усмено, 
активност ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе 
читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Egregio dottor...                                      
(Поштовани господине ...) 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара везаног за писање званичног писма, молбе. Исказивање жеља и намера. Разумевање 
пословног писма.Разумевање структуре текста. Учење будућег времена (futuro semplice ). Учење како се 
представити званично . 
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- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Egregio dottor...                                       

34. Egregio dottor...   Offerte di lavoro -Т 

17. Egregio Dottor Rossi  -   Il futuro semplice 

35. Uomini e donne al lavoro  - Stesso trattamento  Т 

18.Un colloqio di lavoro 

36. Curriculum vitae  -Т 

19. Colloqui di lavoro - videocorso 
37. Mettere o metterci - Esercizi grammaticali  Т 

Вежбати како се пише званично писмо. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, модела, питања и одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Comparazione irregolare 
Il futuro semplice 
Le canzoni italiane 
Le ricette italiane  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Филозофија 

Образовнипр
офил: 

Природно – математички смер Разред: 
III 
(трећ
и) 

Предмет: Филозофија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Настава Филозофије конципирана је тако да се ученици кроз оптику традиционалне логике уводе 
поступно у разликовање и повезивање логичког и језичког плана на начин који је примерен 
образовном нивоу средње школе и применљив у свакодневној комуникацији. У ту сврху потребно 
је да се најпре систематизују стечена знања о различитим функцијама језика и његовој улози у 
формирању и саопштавању мишљења. 
- Овладавање сазнајним процесима суђења и врстама и правилима закључивања омогућује 
ученицима не само да одреде ваљаност самог закључивања већ и да у стандарној форми прикажу, 
анализирају и евалуирају различите врсте аргументације. 
- Наглашено формативну и васпитну функцију за мишљење имају садржаји који се односе на 
примену логике како у свакодневном контексту, тако и у научном истраживању, објашњењу или 
доказивању, па су у исходима постављени на највише когнитивне нивое. 
- Настава се реализује преко обраде основних гносеолошких и аксиолошких проблема и расправа 
кроз примере, самосталног налажења примера из релевантних извора, самосталног истраживачког 
рада, дискусија, дебата… 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ образовно – васпитног рада: 
 

- да ученици развију спосибност за систематско, самостално, проблемски интонирано, рефлексивно и критичко 
мишљење које ће им омогућити и олакшати мисаоно и вредносно орјентисање у савременом свету, које ће их 
оснажити у формирању сопственог погледа на стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно 
одлучивање и делање у животу. 

- ученици ће изградњом знања и вештина својствених филозофски култивисаној мисли, бити оспособљени да 
свестрано анализирају стварност и решавају теоријске и практичне проблеме, да своје ставове и уверења 
поткрепљују уверљивим логичким аргументима, просуђујући ваљаност и релевантност аргументације, 
критички користећи разноврсне изворе информација. Такође, ученици ће бити у могућности да при процени и 
избору поступака еволуирају различите погледе на стварност и руководе се вредностима истине, добра, 
праведног и лепог, чији смисао и значај откривају испитујући карактеристичне филозофске, научне, естетске, 
религијске и културолошко – социјалне проблеме. 

   Задаци образовно – васпитног рада: 

- упознају значај логичког мишљења како у процесу учења тако и у свакодневном животу; 

- упознају значај примене логичког мишљења у филозофији, наукама и уметности; 

- упознају значај логичког решавања проблема; 

- упознају значај примене логичког размишљања у свакодневном животу; 

- упознају и развију проблематику логичког мишљења; 

- упознају и развију способност логичког расуђивања; 

- упознају и развију могућност исправног и истинитог мишљења уз разликовање истих; 

- упознају и формирају исправно поимање језика и његове улоге у процесу сазнања; 

- науче да исправно формирају појмове, како научне тако и ненаучне, као и истините судове и закључке; 

- усвоје наставне садржаје логике и филозофије са научног аспекта као основ за академско образовање и 
професионални развој; 

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

- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за 
решавање актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 

- стекну способност интегративног – мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

- развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

- развију способност логичког, критичког мишљења, промишљања, суђења и закључивања приликом решавања 
проблема; 

- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у филозофији и 
науци; 

- развију способност коришћења информационих технологија; 
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- развију способност проналажења, прикупљања и анализе филозофских и научних материјала и података који 
су на првом месту лако проверљиви; 

- развију способност за рад у тиму, самопроцену и самовредновање, самостално презентовање резултата рада; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и очување националне и светске 
културне и интелектуалне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита њихови приоритетни 
задаци; 

- развију свест о важности менталног и физичког здравља и практикују здраве стилове живота; 

- развију  ематију, толерантост и хуманост у понашању у заједници , без обзира на национале, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

- оспособе се за самостално и целоживотно учење 
 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Мишљење, сазнање и језик Време: Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави филозофија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком логике као филозофске дисциплине али и важности логичког 
мишљења за остале науке и свакодневни живот 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања 

- Упознати ученике о исправности коришћења језика науке, повезаност мишљења, језика и опажања, 
као и проверљивости универзалних и ваљаних сазнања, и проблему субјективног сазнања и 
релативизацији система вредности 

 

И
сх

о
д

и
 - Приступи изучавању мишљења на емпиријски односно нормативни начин, карактеристичан за 

логику 

- Примерима илуструје различите функције језика и његову улогу у формирању и саопштавању 
мишљења 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Постанак логике као филозофске дисциплине 
- Мишљење као предмет проучавања логике 
- Форма и садржај, исправност и истинитост 

мишљења 
- Извори, врсте и могућности сазнања 
- Теорије истине 
- Однос мишљења и језика, функције вербалног 

језика 

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима                   

II - ТЕМА/МОДУЛ: Основне форме мишљења - Појам Време: Октобар  
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Ц
и

љ
е

в
и

 
- Упознавање ученика са значењем речи појам или термин, поимање, и улогом језика у формирању 

исправних и истинитих форми мишљења 

- Упознавање ученика са врстама појмова и битности за различите врсте сазнања 

- Способност ученика да самостално разликују врсте појмова и пронађу своје примере на часу, 
провере њихово универзално важење и битност за дату област 

- Схвате универзали и друштвено прихватљив језик науке и осталих умних дисциплина, друштвено 
прихватљив језик кроз адекватност појмова 

- Разумевање и адекватна примена појмова 

И
сх

о
д

и
 - Самостално приступи изучавању мишљења на емпиријски односно нормативни начин, 

карактеристичан за логику 

- Примењује методе и правила дефинисања и класификовања појмова у структурисању различитих 
знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Појам 
- Садржај и обим појма, денотација и конотација 

појма 
- Врсте појмова 
- Односи међу појмовима кроз Ојлеров приказ 

дијаграма 
- Методе ближег одређивања појма, дефиниција, 

деоба и класификација појма 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу отклањамо нејасноће, недоумице 
- За све наставне јединице у оквиру теме важи 

исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају задатак у ком су дати 
неадекватни појмови и откривају евентуалне 
грешке 

- Провера домаћих задатака 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, презентација, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Констаност у учествовању у раду на часу, самостално, у дискусијама,  

Начин праћења 

Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, редовност у писању домаћих задатака, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Основне форме мишљења - Суд Време: Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Усвајање знања о важности доношења суда и давање исказа о нечему, некоме… 

- Усвајање знања о врстама и исправности суда 

- Односи међу судовома и разумевање суштине односа међу судовима 

И
сх

о
д

и
 

- Примењује методе и правила дефинисања и класификовања појмова у структури различитих знања 

- Користи логичке форме, поступке и правила да анализира сазнајне процесе суђења и закључивања и 
одреди њихову ваљаност 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Суд или исказ 
- Поделе и врсте судова 
- Односи међу судовима 
- Исказна логика 

- Обрада лекције из области суда 
- Подела судова на основу њихових суштинских 

својстава уз давање примера из уџбеника 
- Самостално проналажење адекватних примера 

за одређену врсту суда 
- Обнављање и провера разумевања улоге суда у 

науци и филозофији, као и у свакодневном 
животу 

- Писана провера знања 
- Систематизација усвојеног знања и увод у 

закључивање као наредне лекције 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, препоручени релевантни сајтови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Основне форме закључивања - Закључивање Време: Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Способност ученика да повеже истините судове и иведе логички ваљан закључак 

- Способност ученика да разликује непосредно и посредно закључивање 

- Усвајање знања о врстама закључивања, научним и ненаучним закључивањима (аналогија, логички 
квадрат, идукција, дедукција, силогизам) 

- Препознавање логичког проблема индукције и зашто не даје поузданост у научним сазнањима за 
разлику од дедуктивног метода закључивања 

- Уочавање, препознавање грешака у закључивању, разликовање универзализације и генерализације 

- Способност примене универзалних и егзистенцијалних квантификатора на примерима из 
свакодневног живота 

И
сх

о
д

и
 

- Користи логичке форме, поступке и правила да анализира сазнајне процесе суђења и закључивања и 
одреди њихову ваљаност 

- Користи апарат исказне логике да симболички прикаже форму и истинитосне релације исказа 

- Решава различите проблеме применом логичке формализације, моделовања и алгоритма 

- Уочава типичне грешке у закључивању и доказивању са којима се сусреће у свакодневној 
комуникацији и различитим медијима и избегава их у сопственом мишљењу 

-  Примењује правила и терминологију да у стандарној форми прикаже, анализира и евалуира 
аргументацију 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Закључак и закључивање 
- Врсте закључивања: традиционална и савремена 

подела закључивања 
- Непосредно закључивање 
- Индуктивно закључивање 
- Силогистичко закључивање: категоричким и 

некатегорички облици силогизма, полисилогизам 
и скраћени силогизам 

- Предикатска логика  
- Логичке грешке у закључивању 

- Ученици повезују претходну област суда и 
важност истинитосних судова и закључивања 

- Увиђају грешке и слабости у неким врстама 
закључивања 

- На сваком часу након нове лекције и датих 
примера, проналазе адекватне примере за све 
врсте закључивања 

- Увиђају грешке у примени универзалних, 
партикуларних и сингиларних судова које воде 
ка погрешном закључку 

- Читају домаћи задатак на основу сопствених 
погрешака у свакодневној комуникацији, 
увиђајући научни метод дедуктивног 
закључивања и слабости индукције 

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
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Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Примена логике Време: Јануар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практичну 
примену формалне логике 

И
сх

о
д

и
 

- Примењује логичка правила и терминологију да у стандарној форми прикаже, анализира и евалуира 
аргументацију 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Примена формалне логике 
- Аргументација 

- Ученицима ће бити показано како изгледа и од 
чега зависи јачина и слабост аргументације 

- На основу снаге аргумента, заједно ћемо 
формирати групе за истраживачки рад и други 
део наставе из логике, модална логика, које ће 
се за следећи месец изјаснити којом 
проблематиком би хтели да се баве у свом 
истраживачком раду 

- Други час у овом месецу биће конципиран тако, 
да ученицима објасним јаке и слабе стране 
њиховог рада уз критички став који треба да 
афирмише јачање њихове одељенске заједнице 
уз залагање сваког појединца у истраживачком 
раду. 

-  

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на научним доказима 
и документарни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, редовност у 
писању домаћих задатака, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  Примена логике Време: Фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати структуру аргументације и вредновање јачине и слабости аргумента 

- Ученици су усвојили знања о врстама доказа, и у раду у групама изнеће научне теорије које није 
могуће практично проверити и из којих разлога 

И
сх

о
д

и
 

- Користи термине епистемологије, логике и опште методологије да опише филозофски приступ 
сазнању 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Структура аргументације 
- Врсте доказа 
- Грешке у аргументацији 

- Ученицима ће бити објашњена струкура 
аргументације, врсте доказа, значај доказа у 
науци, поузданост научне теорије, 
поткрепљеност неке научне теорије услед нових 
доказа, све на основу различитих наука и 
различитих примера у њима. 

- Ученици ће на часу рећи којом проблематиком 
ће се која група бавати у свом истраживачком 
раду и навести аргументе  

- Свим ученицима се поставља задатак да на часу 
пробају да се сете неке грешке у аргументацији, 
у науци или личном искуству 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, научни 
часопис итд. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, редовност у писању домаћих задатака, питања и одговори 
ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће моћи да препознају карактеристике научног знања од филозофског, на основу стечених 
знања из других предмета, природних и друштвених наука 

- Ученици ће знати да примене методе логичког закључивања у наукама 

- Ученици ће знати релевантост научних теорија, значај техничко – технолошког достигнућа на раст 
научног знања 

- Ученици ће знати да кроз примере одвоје емпиријски проверљиве чињенице и њихову улогу у науци 

- Ученици ће знати да разликују хипотезе, врсте хипотеза, теорију и закон 

И
сх

о
д

и
 - Реконструише план неког научног истраживања и опише његове фазе, средства и употребу 

различитих метода и врста хипотеза 

- Процењује компаративне предности и ограничења примене индуктивног, дедуктивног и 
аналогијског закључивања у сазнању 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Карактеристике научног знања 
- Дедуктивна, индуктивна и абдуктивна метода у 

науци 
- Логички проблем индукције 
- Научне чињенице – методе емпиријског 

утврђивања чињеница 
- Структура научног истраживања – проблем, 

хипотеза, провера хипотезе 
- Истраживачки рад ученика - презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Логичка структура и врсте научних објашњења 
- Традиционално и савремено схватање научних 

закона, врсте закона 

- Методолошки део логике подразумева учење 
различитих метода у наукама, филозофији, 
уметности…природа проблема, којом се 
одређена област бави условљава и врсту методе 
и јасно одвајање научних од ненаучних теорија 
и радова. 

- На основу усвојених знања из осталих наука, 
уметности и филозофије у овој години, ученици 
ће презентовати и два истраживачка рада, две 
групе, из неке сфере интересовања, а помоћ око 
литературе и објашњења ученици добијају на 
додатној настави. 

- У току марта месеца презентоваће два рада, а на 
нивоу одељења у зависности од броја чланова 
групе, има између 8 и 10 презентација. 

- Рад у групама на заједничком истраживачком 
раду, јача  и појединца и групу, као и целу 
заједницу, јача интересовања за истраживачким 
духом, јача мотивацију брисања предрасуда и 
жељу за афирмацијом научног али и различитог 
става од њиховог, критичко и самокритичко 
преиспитивање својих идеја о животу, смислу 
живота и повећању свести о многим 
проблемима о којима нису размишљали. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, филмови, 
књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Април  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици ће знати како долази до уочавања  и формулисања проблема у науци, постављања 
прелиминарне хипотезе, прикупљања и сређивања чињеница и како проверити у пракси 
прелиминарну хипотезу и да ли она даје решење за дати проблем 

- Ученици самостално и групи раде свој истраживачки рад за неки проблем који су уочили и рад 
презентују на часу 

И
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- Примени познавање сруктуре научног истраживања, да систематизује знања стечена у различитим 
областима учења 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Формулисање и провера теорија – функције 
теорија 

- Научни системи – аксиоматски системи 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Ицтраживачки рад ученика – презентација 
- Класификација наука 

 

- Ученици ће презентовати три истраживачка 
рада у овом месецу, након презентације остали 
ученици постављаће питања, указивати на 
могуће проблеме који се реално могу појавити. 
Група одговара на питања, разматра сугестије 
осталих... 

- Знања о уочавању неког научног пробема, 
хипотезама, чињеницама, пробном решењу у 
пракси, ученици су усвојили на часовима и из 
других области, што су показали у својим 
одговорима. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне емисије, часописи, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању домаћих задатака, примена стечених 
знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици че знати разлику између теорије и научних система 

- Ученици ће моћи да класификују науке 

- Ученици ће знати да примене филозофске провере око питања напретка у науци изосећи 
аргументоване ставове о стагнацији у неким наукама 

И
сх
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- Реконструише план неког научног истраживања и опише његове фазе, средства и употребу 
различитих метода и врста хипотеза 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Теорије и научна објашњења 
- Филозофске провере око питања напретка у науци 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Логика научног истраживања 

- Након области логика научног истраживања и 
презентација три истраживачка рада, ученици 
ће одговарати на питања о научном објашњењу, 
хипотезама, теоријама, научним законима и 
системима, проверљивости теорија и научним 
чињеницама. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусији, редовност у писању домаћих задатака, примена стеченог 
знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Логика између филозофије и науке Време: Јун  
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Ц
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 - Ученици ће знати вредност логичког и филозофског мишљења, као и вредност и разлике између 
филозофије и науке 

- Ученици ће развити критичко мишљење о свету и животу и битним проблемима са којима се 
човечанство мора суочити на основу научних чињеница 

И
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- Анализира примере објашњења из емпиријских и теоријских наука и одреди разлику њихових 
логичких структура предмета и метода 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Логика између филозофије и науке 
- Историјски развој и правци у логици 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Систематизација знања 

- Ученицима ће бити предочена разлика између 
филозофских, научних и других области знања, 
као и заједнички именитељ свих умних знања, 
логичко сагледавање стварности. 

- Након свих лекција, ученици ће моћи да 
систематизују стечена знања, искуства и имају 
другачију слику о истини, свету, одговорности 
према себи и другим људима. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, редовност у писању домаћих задатака, 
примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

ФОРМАЛНА ЛОГИКА – Појам, суд и закључак 

МОДАЛНА ЛОГИКА – Методологија наука и филозофије, логика између науке и филозофије, структура науног 
истраживања, теорије и хипотезе, проверљивост теорија, научне теорије и системи 

Допунска настава одржава се два пута месечно у договору са ученицима. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

- ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ГРУПАМА – 8 – 10. истраживаких радова по одељењу а додатна настава одржава 
се по договору са групом која презентује рад. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Историја 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: трећи 

Предмет: Историја 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

На часовима историје претежно је заступљен фронтални облик рада.  

Прибегава се раду по групама и индивидуалном облику рада, обзиром на период који се обрађује и 
узраст ученика, дискусије и изношење личног мишњеља, става је од пресудног значаја.  

Изузетно је важно да настава буде креативна уз коришћење разних метода рада. 

Наставна средства су такође важна за извођење наставе историје. Такође је јако битна 

жива реч. Јако су битни и историјски извори, затим културне установе и манифестације 

попут музеја, изложби... 

Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то 

омогућује да се лакше прате догађаји, појаве и процеси у савременог друштва. 

Ученици се оспособљавају да самостално истражавају, шире видике и развијају 

историјску свест. 

Оцењивање се остварује кроз класичну проверу знања, кроз праћење активности на 
часу, кроз писмену проверу знања, кроз анализу текстова,презентације. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Усвајање основних чињеница из опште и националне историје 

савременог доба као и повезивање кључних догађаја из националне историје са догађајима из Европе и света.Ученици 
треба да савладају хронологију најзначајнијих догађаја из ове епохе као и да усвоје чињенице о важним историјским 
личностима. Треба да схвате узрок, повод, последице и значај светских ратова као и суштину међународних односа 
крајем 19. и почлетком 20.века и истих у периоду између два светска рата. Треба да развију и примене међупредметну 
корелацију. Оспособе се за истразивачки рад, изграде своје ставове, оспобе се за вођење дебате, износећи своје 
мишљење. Треба да схвате идеју југословенства из које произилази стварање југословенске државе чији развој и 
политички живот такође треба спознати, тиме разумети свет у коме данас живе. 

 Циљ образовно – васпитног рада је да правилно користи хронолошке одреднице за савремено доба, 
правилно користи историјске појмове у усменом и писменом излагању, правилно сагледа континуитет догађаја у 
савремено доба, да ученик научи да правилно анализира узрочно-последичне везе догађаја, појава и процеса, да 
правилно анализира међунационалне и међудржавне односе , да увиди значај настанка Југословенске државе. 

                     Задаци образовно – васпитног рада су да успершно идентификује узроке и последице друштвених 
односа у савремено доба, да уочи праве разлоге за појаву и пропаст одређених политичких заједница, да уочи 
карактеристике друштвених односа у XX веку, да уочи карактеристике културе двадесетог века , да користи савремена 
IKT средства и историјске изворе и да се кроз заједнички рад увери да тај облик рада даје најбоље резултате 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Основи историјског истраживања Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 -надоградња знања везаног за историјска истраживања, 

-провера стеченог знања како на часовима утврђивања тако и у уводном и завршном делу 

часова обраде, 

-стварање могућности да се стекне неопходно знање савременог доба и повезивања са данашњицом. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда, ученик ће бити у стању да:  

− анализира утицај представа о прошлости на формирање модерног националног идентитета,  

− самостално изводи закључке о историјским променама, поредећи политичку и етничку карту Европе и света 
у прошлости са савременим приликама, 

 − критички процењује различите информације и тумачења истог историјског догађаја, 

 − анализира историјске појаве на основу доступних докумената и резултате презентује у ИКТ формату, 

 − анализира историјску димензију и процењује значај уметничке баштине за изградњу индивидуалног и 
националног идентитета, 

 − учествује у организовању заједничких активности (посете музејима, екскурзије, пројектни задаци) 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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 1.Упознавање ученика са наставним планом и програмом 

 2. Хронологија и простор – основне одлике периода од 
средине XIX до данас-О 
 3.Историјски извори, њихова специфичност и сазнајна 
вредност за историјски период од средине 19 века до 
савременог доба-О 
4.Основне одлике савременог друштва и историјски 
извори-У 

Кроз фронтални облик рада и уз коришћење 

различитих метода ученицима се преноси 

основно знање везано за основне одлике савременог 
доба. 

Кроз групни и индивидуални рад, ученици се упознају са 
историјским изворима савременог доба. 

Кроз класичну проверу знања, кроз праћење 

активности ученика, кроз праћење показане 

заинтересованости ученика за стицање знања. 
 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства,историјска карта... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.1.,4. и 5.  2.ИС.2.1.1. 2.ИС.3.2.2.  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Међународни односи,савези и кризе 
Време:септембар,октобар,новем
бар,децембар,јануар  

Ц
и

е
в

и
 

У оквиру теме „Међународни односи,савези и кризе“ основни циљеви биће да 

ученици прошире своја знања о новонасталим приликама у свету и Југославији током 20.века. Упознавање 
са новим идеологијама, упоређивањем са насталим у 19.веку и повезивањем са садашњим. Када је реч о 
политичкој историји, посебну пажњу треба посветити узроцима и 

последицама главних догађаја и личностима које су их покретале и у њима учествовале. Промени политичког 
курса који се водио у свету након Великог рата и последицама које постоје и данас. Спознају југословенства, 
циљ настанка, очувања, пропадања и последице такве националне политике. 

И
сх

о
д

и
 

На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

-покажу на карти старе и нове границе света и Европе-све промене настале од Великог рата до данас ; 

--разумеју нестанак имеријализма 

- наведу важније државе које су настајале након ратних догађаја, 

-објасне везу између између идеологија које су настале у 19. веку, њихов развој кроз 20.век и промене које 
су их изградиле после 90-их година ; 

-разумеју политичке прилике савременог друштва и повезују са данашњицом, 

-објасне везу између између политичке моћи Великих сила после Великог рата па све до данашњег времена; 

-разумеју снагу моћи међународних односа, 

-разликују државне форме апслолутизам, диктатура,тоталитаризам, 

-повезују настанак и функционисање Уједињених нација, као нове организације; 

-разумеју односе пораженихи и победница у рату,  

-разумеју  нове термине, 

-повезују и разумеју узрочно последичну везу Руске револуције и утемељења комунизма са последицама које 
су и данас присутне. 

-повезују и разумеју антагонизам између капитализма и комнизма широм света, 

-разумеју значење Хладног рата, и међународних организација које су повезанивале два блока 

-разумеју настанак и значај Југославије, 

-повезују националне и верске разлике које су довеле до грађанског рата у Југославију. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Европа и кримски рат-О 
2. Грађански рат у САД-О 
3.  Европа и свет у другој половини 19.века-У 
4. Империјализам и блоковске поделе и савези 

великих сила-О 
5. Империјализам и блоковска подела-У 

6. Источно питање и источна криза-О 
7. Исторчно питања, српски ратови за ослобођење-У 
8. Балкански ратови- О 
9. Балкански ратови -У 
10. Први светски рат, ратне 1914-1917. у Европи и 

свету-О 
11. Револуције у Русији и крај рат (1917-1918)-О 
12. Велики рат-У 
13. Први светски рат, ратне 1914-1916.у Србији и 

Црној Гори-О 
14. Васкрсење Србија, крај рата-О 
15. Србија и Црна Гора у  Великом рату-У 
16. Настанак југословенске државе-О  
17. Настанак југословенске државе-У 
18. Свет између два рата-О 
19. СХС и Југославија у међународним односима-О 
20. Свет између два рата-У 
21. Други светски рат (1939-1942.)-О 
22. Други светски рат (1943-1945.) и победа 

Антифашистичке коалиције- 
23. Страхоте рата (1939-1945)-У 
24. Страхоте рата-У 
25. Југославија у рату (1941-1942)-О 
26. Југославија у рату (1943-1945)-О 
27. Југославија у грађанском и светском рату-У 
28. Мировне и међународне конференције и 

организације-О 
29. Послератни свет-О 
30. Послератни свет, мировне и међународне 

конференције и организације-У 
31. Грађански ратови,кризе и међународне 

интервенције-О 
32. Грађански ратови,кризе и међународне 

интервенције-У 
33. Југословенска држава у међународним односима 

(1945-1991)-О 
34. Југословенска држава у међународним односима 

(1945-1991)-У 
35. Изградња савременог света-О 
36. Изградња савременог света-У 
37. Распад југословенске државе и међунационални 

сукоби-О 
38. Распад југословенске државе и међунационални 

сукоби-У 
39. Међународни тероризам и савремени конфликти и 

кризе-О 
40. Међународни тероризам и савремени конфликти и 

кризе 
41. Свет између два рата до 90-их год 20.века-

систематизација 
 

Кроз фронтални, групни и индивидуални облик 

рада и уз коришћење различитих метода 

ученицима се преноси основно знање о међународним 
односима током 20.века. Коришћењем различитих 
историјских извора у виду документарних филмова, 
архивске грађе, ученицима ће се приближити материја 
коју обрађујемо. Кроз разговоре и дебате моћи ће да 
изграде и изнесу своје мишњење о дешавањима у свету 
онда и повежу са садашношћу. 

Знање ученика се проверава кроз класичну 

проверу знања, кроз праћење активности 

ученика, кроз праћење показане 

заинтересованости ученика за стицање знања из 

политичке и војне историје. Кроз 

показано познавање карте такође се даје 
могућност да се стекне сазнање о стеченом знању и 
умећу ученика. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 

Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и  других извора, Историјски атлас, ИКТ средства, 
историјска карта. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.2.1. и 2.;1.3.1.и7.  2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2.,3. и 4 
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Држава и институције Време:фебруар,март 
Ц

и
љ

е
в

и
 Ученици треба да усвоје нова знања о  новим облиицима дружавног уређења, која су настала у савременом 

добу. 

 Ученик треба да повеже и упореди и разуме античку  демократију са демократијом 20.века и данашњице.  

Ученици ће спознати и  научити државне институције- њихов начин рада, значај за државу и друштво. 

И
сх

о
д

и
 

-ученик уме да препозна об  уређења, 

-ученик разуме и прави паралелу у различитим облицима државних уређења, 

-препознаје узрочн последичну појаву, нестанак империја и настанак националних држава, 

-ученик може да упореди и изнесе своје мишљење о развоју демократије 20.века, правећи паралелу са 
демократијом у антикци, 

-ученик препознаје нове термине, 

-ученик уме да направи узрочно последичну везу комунизма као идеологије и облика владавине. 

-ученик разуме идеју стварања југословенске државе, југословенства, 

-ученик узрочно последично повезује, гради став и износи своје мишљење о последицама које је донео 
настанак и распад југословенске заједнице. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

42. Стварање националних држава и нестанак 
империја-О 

43. Типови државних уређење-О 
44. Стварање националних држава, нестанак 

империја-типови државних уређења-У 
45. Структура, унутрашње уређење и 

институције,уставност-О 
46. Односи државе и цркве,-О 
47. Структура, унутрашње уређење и институције, 

односи са црквом-У 
48. Демократија и тоталитаризам-О 
49. Демократија и тоталитаризам-У 

50. Кнежевина Србија и Краљевина Србија-О 
51. Развој југословенске државности-У 

52. Краљевина СХС/Југославија-О 

53. ФНРЈ/СФРЈ-О 

54. Од СХС-а до СФРЈ-а-У-О 

55. СРЈ, Државна заједница Србија и Црна Гора-О 

56. Република Србија-О 
57. Од СРЈ до Србије данас-У 
58. Државе и институције-систематизација 

Кроз фронтални, групни и индивидуални облик 

рада и уз коришћење различитих метода 

ученицима се преноси основно знање о новим облицима 
владавине, који се рађају у 20.вееку.з Знање о настанку 
и неговању нациолних држава.  Коришћењем 
различитих историјских извора у виду документарних 
филмова, архивске грађе, ученицима ће се приближити 
материја коју обрађујемо. Кроз разговоре и дебате моћи 
ће да изграде и изнесу своје мишњење о империјализму 
и његовом нестанку, о значају настанка националних 
држава, поготову Југославије, о развоју тоталитаризма. 

Проверу знања, кроз праћење активности 

ученика, кроз праћење показане 

заинтересованости ученика за стицање знања из 

политичке и војне историје. Кроз 

показано познавање карте такође се даје 
могућност да се стекне сазнање о стеченом знању и 
умећу ученика. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и  других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.2. и 3.;1.2.4. 2.ИС.2.1.1. и 2.;2.2.1 2.ИС.3.1.1. и 2.;3.2.3. 

 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Друтвени и привредни односи и феномени Време:април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици треба да усвоје нова знања о друштвеним и привредним приликама 20.века. 

Треба да уоче законитости појава, шта је заједничко а шта различито у друштвима, привдеди након двуге 
индустијске револуције и након Другог светског рата. Развој економије и њене кризе након ратова. Тежњу 
за глобализацијом . Омогућити ученицима да разумеју друштвене односе, промену у друштвеној хијерархији. 

Ученици треба да стекну знање и умеће да препознају разлике између капиталистичког и комунистичког 
друштва. Поредећи и анализирајући различите привредне системе током прошлости и сада у 20.веку, ученици 
треба да уоче основне чиниоце који утичу на привредне токове и повежу их са данашњицом. 
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И
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и
 

- Ученик уочава и разуме промену у друштвеној структури током старог, средњег, новог века и сада у 
савремном друштву. 

- Ученик разуме и прави разлику у друштвеној структури, промену хијерархије у капиталистичким и 
комунистичким друштвима. 

- Ученик узрочно-последично повезује привредни развој кроз промену државног уређења. 

- Ученик препознаје глобализам данас, на основу стеченог сазнања. 

- Ученик има свој став и износи мишљење о гловализму, 

- Ученик разуме развој привреде и друштва Краљевине и комунистичке Југославије, 

- Ученик узрочно-последично повезује развој југословенског друшта са развојем данас. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

59. Идеје и идеологије-О 
60. Типови друштвених уређења и односи-О 
61. Типови друштвених уређења и односи, идеје и 

идеологије-У 
62. Економске прилике у савременом друштву-О 
63. У сустет глобалном друштву-О 
64. Економске прилике у савременом друштву, 

почетак глобализације-У 
65. Специфичности југословенског друштва и 

економије (од Првог светског рата до 21века)-О 
66. Специфичности југословенског друштва и 

економије (од Првог светског рата до 21века)-У 
67. Друштво и привреда после Другог светског рата-

систематизација 

Кроз фронтални, групни и индивидуални облик 

рада и уз коришћење различитих метода 

ученицима се преноси основно знање везано за 

друштвене и привредне односе у савременом добу, 
током 20.века.. 

Кроз класичну проверу знања, као и кроз 

праћење активности ученика, кроз праћење 

показане заинтересованости ученика за стицање 

знања из друштвене и привредне историје савременог 
доба, пружа се могућност да се стече сазнање о знању и 
разумевању ученика. Кроз тумачење статистичких 
података, уочавању разлика, повезивању са  стеченим 
знањем из других предмета, такође се даје се могућност 
да се стекне сазнањео стеченом знању ученика. 
 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и  других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1.;1.3.3 2.ИС.2.21. и 2.;2.3.1. 2.ИС.3.2.2. и 3.;3.3.1. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Култура и свакодневни живот Време:мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Када је ова тема у питању, ученицима треба омогућити да уоче међусобне утицаје и прожимања појединих 
цивилизација и подстицати их да пореде културни развој кроз епохе, осврћући се на већ познато. 

 Ученици,  треба да се упознају и са верским разликама и утицају на друштво а самим тим и на дежаву које 
су биле изражене током 20.века, 

 У корелацији са наставом књижевности, уметности, предмета структуре приподних  наука потребно је 
осветлити друштвене и политичке околности настанка неког књижевног дела које се изучава. Треба да стекну 
и прошире своја знања о научним достигнућима 20. века која се су доживела бум током овог периода и 
разумеју њихов развој до данас. Ученици треба 

да анализирају историјске околности, културолошке промене, развој науке, уметности, књижевних и научних 
дела насталих током 20.века све до данашњих дана. 

И
сх

о
д

и
 

- Ученици разумеју значај научног развоја у служби развоја привреде и друштва,  

- Повезују научни развој који утиче на друштвену промену-хијерархијски, одражава се на привреду, 
културу. 

- Разуме да је културолошки развој одраз душтвених дешавања-промена и да је данашњица уско 
повезана са токовима 20.века 

- Ученици разумеју, повезују, износе своје мишљење о свим привредним, научним, културним 
променама које су се развиле на територији Југославије, њеним директним и индиректним везама са 
остатком света. 

- Ученик је изградио свој став о свакодневном животу људи кроз 20.век и може да изнесе своје 
мишљење у вези са тим. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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68. Ла бел епок,наука и техника савременог доба-О 
69. Култура савременог доба-О 
70. Ла бел епок, Култура савременог доба-У 
71. Наука и култура Југославије и Србије-О 
72. Савремени живог људи савременог доба-О 
73. Савремени живог људи савременог доба-У 
74. Развој културе и науке у Југославији и свету после 

Другог светског рата-систематизација 

Кроз индивидуални и фронтални начин рада, уз 

коришћење различитих метода, ученицима се 

преноси основно знање везано за културу, науку 

и религију савременог доба. За реализацију ове теме 
настојати да се то остварује кроз пројектну 

наставу. То омогућује да ученици искажу 

креативност, инветивност, стваралаштво, 

критички дух и спремност да се ухвате у коштац 

са највећим изазовима, а што мора бити 

награђено од стране наставника који се овде 
јавља више као ментор а мање као предавач. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и  других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2. и 3. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Појаве дугог трајања-појава појединца и група 
некад и сад 

Време:јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру ове теме требало би да се омогући да ученици, на примерима различитих друштвених и политичких 
појава до савременог доба, разумеју промене и континуитет одређених историјских појава, чије се трајање 
може пратити кроз векове. Ова наставна тема 

пружа могућност да се реализује кроз пројектне задатке у којима ће ученици, уз јасно 

постављен циљ, инструкције, савете и стално праћење, примењивати специфична знања и 

развијене вештине елементарног историјског истраживања. То може бити прилика за развој 

компетенције сарадње у оквиру групе, коришћења ИКТ-а за прикупљање података и 

представљање резултата истраживања, као и за анализирање и тумачење појава из садашњости применом 
концепта критичког мишљења. 

И
сх

о
д

и
 

Ученици разумеј значај појединца, развој његове свести да као дело групе може да утиче на развој 
друштвених и политичких токова; 

-објасне значај појединца у друштву кроз векове и повеже са данашњицом, 

-уоче разлику између у друштвеном статусу појединца кроз вереме; 

-уоче значај постојање групе(политичке, културолошке, идеолошке за друшво; 

-уоче карактеристике значаја борбе појединца за друштво; 

 - уочи значај повезивања прошлости и садашњости 

 

  



[Type the document title] 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

75. Појава појединца и друштвених група у 
различитим цивилизацијама и историјским 
епохама-О 

76. Појава појединца и друштвених група у 
различитим цивилизацијама и историјским 
епохама-У 

77. Развој и статус индивидуалних и колективних 
права од 19.века до данас-О 

78. Развој и статус индивидуалних и колективних 
права од 19.века до данас-У 

79. Годишња систематизација 
 

Кроз индивидуални и нешто мање фронтални 

начин рада, уз коришћење различитих метода, 

ученицима се преноси основно знање везано за 

развој појединца-групе кроз векове, њихове узроке 
ипоследице. Посебно се осврнути на њихове борбе и 
развој кроз време. Настојати да сенајвећи део задатака 
оствари кроз индивидуалнунаставу (пројекти, 
семинарски радови,индивидуална предавања ученика...) 
што би требало бити праћено пружањем мотивације 
сваке врсте од стране наставника и  ученика. 

Последњи часови, кроз систематизацију градива, 

дају могућност да се отклоне сви недостаци у 

мозаику знања код деце везаном за градиво које 
су радили у претходном периоду 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и  других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2. и 3. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Годишњи број часова: 17 

Разред: четврти, друштвено-језичког смера 

Садржај рада : Основиз историјског истраживања                                                           2 часа 

Међународни односи, савези и кризе                                                                                    9 часова 

Друштвени и привредни феномени и односи                                                                    4 часа 

Култура и свакодневни живот                                                                                                     2 часа 

Појава дугог трајања- права појединца и група    

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за трећи разред гимназије-
Логос2022. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Годишњи број часова: 17 

Разред: четврти, друштвено-језичког смера 

Садржај рада : Основиз историјског истраживања                                                           4 часа 

Међународни односи, савези и кризе                                                                                    8 часова 

Друштвени и привредни феномени и односи                                                                    4 часа 

Култура и свакодневни живот                                                                                                     3 часа 

Појава дугог трајања- права појединца и група    

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна нарава за ученике који нису савладали основни ниво 

знања тј. нису добили позитивну оцену из историје. Законска обавеза је да се организује припремна 

настава која ће трајати најмање 10% од годишњег фонда редовне наставе. Ученицима се даје могућност 

да на тим часовима стекну основно знање из оних области које су им биле потпуна непознаница 
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Географија 

Образовнипр
офил: 

Природно-математички и друштвено-језички смер Разред: Трећи 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења,планом рада и 
начином оцењивања. 
Предмет се реализује кроз теоријску наставу  74 часа , настава се изводи  у учионици на 
традиционалан и иновативан начин уз обавезно коришћење школских зидних карата ,табле и 
немих карата ученика.Утоку шк.године врши се корелација са осталим предметима. 
Оцењивање ученика се врши на основу усменог излагања, тестова и немих карата. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета:  -Развијање способности за коришћење  географске карте 

(аналогне и дигиталне) 
                                                                                     -Да користи знања о основним природним и 

друштвеним ресурсима у Србији 
                                                                                     -Примењује географска знања за ативно и одговорно 

учешће у животу 
                                                                                     -Оспособљавање за  учешће у регионалном развоју 

,заштити и унапређивању локалне средине 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Географски положај Србије у Европи Време:Септембар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

Разумевање предности географског положаја Србије у Европи 

Упознавање са математичким, физичко –географским , економско-географским положајем 

Стицање знања о величини Србије и проблемима пограничних територија 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да установи сличности и разлике географског положаја Србије и суседних држава  

Ученик ће бити у стању да анализира утицај природних услова на друштвено-географски развој Балканског 
полуострва и Подунавља 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 Балканско полуострво и Подунавље. 
Физичко-географски  положај . 
Друштвено-географски положај. 
Територија и граница Србије. 
 

Теоријска настава се реализује у учионици.  
Обновити основна знања из предходних разреда 
(географска ширина ,дужина ), набројити суседне 
земље... 
Непосредан рад са школском зидном картом  
Математичко-географске елементе ученици раде у 
својим немим картама 
 

Методе рада 
Илустративно мини предавање,самосталан рад ученика у немој карти,питања и 
одговори,демонстративна, монолошко -дијалоша 

Облици рада Фронтални , индивидуални ,рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица , школска карта ,атлас, неме карте, табла ,слике, Национална географија 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори , сналажење на карти 

Начин праћења 
Системско посматрање, активност ученика,провера сналажење на карти, питања 
ученика , домаћи задаци 

ОС по нивоима 
2.ГЕ 1.1.1. 
2.ГЕ 1.1.3. 

2.ГЕ 1.2.4. 
2 ГЕ 1.1.3. 
2. ГЕ 2.1.1. 

2.ГЕ 2.1.1. 
2.ГЕ 1.3.1. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:Физичко географске карактеристике Време:Октобар/Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са физичко- географским елементима простора Србије 

Разумевање предности повољне климе,рељефа ,вода и земљишта у нашој земљи 

Стицање знања  о биогеографским зонама Србије  

И
сх

о
д

и
 

Анализира утицај природних услова на друштвено- географски развој Балканског полуострва и Подунавље 

Објашњава физичко-геогрфске елементе простора Србије и суседних држава 

Вреднује утицај географских фактора на демографски развој 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Рељеф. 
Клима. 
Воде. 
Земљиште. 
Биогеографске зоне. 

Упоредо са теоријском наставом  користе се и неме 
карте за обележавања 
Раде се презентације као групни рад за теме ,,Утицај 
климатских промена у свету  на климу Србије.... 
,,Загађеност вода наших река... 
,,Квалитет земљишта у Србији.... 

Методе рада 
Самостални рад ученика на немој карти и презентацијама ,монолошко-дијалошка метода 
,демонстративна, питања и  одговори.... 

Облици рада Индивидуални , фронтални , групни ,рад у паровима... 
Ресурси Карте зидне –школске , неме карте,интернет,слике,Национална географија..... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори , сналажење на карти , одбрана радова-презентација... 

Начин праћења 
Активност ученика , учешће у презентацији ,домаћи у немим картама,коришћење 
различите литературе, интернет... 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.1.1.3. 
2.ГЕ.2.1.1. 

2.ГЕ.1.1.1. 
2.ГЕ.1.2.4. 
2.ГЕ.1.3.2. 

2.ГЕ.2.2.2. 
2.ГЕ.2.1.1. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвено- географске карактеристике 
Србије 

Време:Децембар/Јануар  

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицање знања о значају образовне и старосне структуе  становништва 

Разуме и препознаје све већих проблема у сеоским и градским срединама 

Упознавање са великим променама у привредном развоју Србије 

Разуме узроке и последице актуелног стања привреде у Србији 

 

И
сх

о
д

и
 

Вреднује утицај географских фактора на демографски развој,размешта јстановништва,насеља и привреде у 
Србији 

Дефинише принципе регионализације и доводи их у везу са савреним просторно-функционалним развојем 
Србије 

Предвиђа ефекте заштите природних добара на животне и привредне активности људи 

Изводи закључке о узроцима и последицаа историјских и савремених миграција на просторни размештај 
Срба у региону и свету 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Становништво. 
Насеља. 
Привреда. 

Теоријска настава и обележавање немих карата 
Препознавање географских појмова на карти 
коришћење података са интернета као и Н.географије за 
израду презентација ..,,Проблем све старијег 
становништва Србије 
,,Како решити проблеме данашњих сеоских и градских 
насеља.... 
,,ГМО храна и Србија.. 

Методе рада 
Демонстративни, монолошко-дијалошки ,самостслни рад ученика на изради презентација 
,питања и одговори , коментари..дебате.. 

Облици рада Индивидуални ,фронтални ,групни ,рад у паровима.. 
Ресурси Школске карте ,неме карте, интернет,слике , Н.географија.. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Сналажење на карти , усмени одговоти ,тумачење графикона и табела 

Начин праћења Активност на часу , учешће у презентацијама ,домаћи у немим картама 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.2.1.1 
2.ГЕ.2.2.2. 
2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.2.3.1. 
2.ГЕ.2.2.3. 
2.ГЕ.3.2.4. 

2.ГЕ.2.3.2. 
2.ГЕ.2.3.3. 
2.ГЕ.3.1.4. 
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2.ГЕ.1.2.4. 2.ГЕ.1.3.4. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Регионализација Србије Време:Фебруар/Март/Април  

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање са принципима регионализације 

Разумевање предности сарадње и регионалног развоја на нивоу Србије као важне ставке за приступање 
чланству Европске Уније 

Стицање додатног знања о неразвијени подручјима Србије 

Предузимање мера и начина заштите заштићених подручја наше државе 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да дефинише принципе регионализације и доводи их у везу са савременимпросторно-
функционалним развојем Србије 

Изводи закључке о узајамном односу о физичко-географских и друштвено –географских одлика на развој 
Србије и регионалних целина 

Демонстрира регионалне специфичности развоја становништва,привредеи насеља и њених географских 
регија помоћуопштих и тематскихгеографских карата 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Принципи регионализације. 
Политичко-административнипринцип регионализације. 
Географска регионализација. 
Београдска регија. 
Војводина. 
Косово и Метохија. 
Шумадија. 
Западно Поморавље. 
ВеликоПоморавље. 
Јужно поморавље. 
Источна Србија. 
Западна Србија. 
Старовлашко-рашка висија. 
Ибарско-копаонички крај. 
Осовине развоја. 
Неразвијена подручја. 
Заштићена подручја. 

На почетку ове теме ученик се упознсје са значајем 
регионалне поделе Србије 
Упоредо са теоријском наставом користе се и 
попуњавају неме карте 
Раде се презентације ,,Регион Јужног Поморавља и 
локални проблеми.. 
,,Неразвијена подручја Србије и шта знамо о њима.. 
,,Како се ми укључујемо у очувању и заштити нашег  
природног окружења.. 
Ученик ће бити у стању да разликује просторе којима је 
својство осовине развоја у односу на неразвијена 
подручја 
 

Методе рада 
Дебата,монолошко –дијалошка, демонстративна, питања, одговори , рад ученика на 
презентацији и попуњавању немих карата 

Облици рада Рад у групама , индивидуални , фронтални ,рад у паровима 
Ресурси Школске карте , неме карте , интернет , слике , Национална географија.... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори , сналажење на карти.. 

Начин праћења Активно учешће у свим облициа рада  ,..презентације ..н.карте..дебата... 

ОС по нивоима 

2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.3.3.3. 
2.ГЕ.3.4.2. 
2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 
2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.2.2.3. 
2.ГЕ.2.1.1. 
2.ГЕ.3.3.1. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Срби ван Србије Време:  Мај / Јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о значају повезивања са нашим људима у дијаспори 

Упознавање са проблемима Срба свуда  у свету 

Сазнање колико је и из којих разлога наших људи отишло ван земље 

И
сх

о
д

и
 

Изводи закључке о узроцима и последицама историјских и савремених миграција на просторни размештај 
Срба у регији и у свету 

Упоређује положај националних мањина у Србији и положај Срба у земљама регије 

Процењује утицај различитих институција на очување националног идентитета Срба ван Србије 

Објашњава географски положај, физичко-географске , друштвено-географске и регионалне одлике 
Републике Српске 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Срби у региону. 
Срби у дијаспори. 
Организација и активности српске дијаспоре. 
Република Српска 

Усмено излагање ,дебата ,дијалог, анализа дијаграма као 
и табела.... 
На адекватну тему израда презентација , семинарских 
радова.... 
Обележавање у немим картама тренутно актуелних 
података.. 

Методе рада 
Демонстративни, монолошко-дијалошки, самостални рад ученика на презентацијама , 
питања , одговори... 

Облици рада Индивидуални , фронтални , групни , рад у паровима 
Ресурси Интернет , уџбеник , неме карте ,слике , Национална географија-сајт... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмена , писана провера , сналажење на карти , читање дијаграма ,графикона  

Начин праћења 
Учешће и активност на часовима ,провера знања, учешће на презентацијама 
,домаћи задатак у немим картама 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.3.3.1. 
2.ГЕ.3.4.2. 

2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.2.3.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 
2.ГЕ.3.2.4. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

-Балканско полуострво 

-Границе Србије 

-Панонска низија 

-Реке 

-Природни прираштај 

-Сеоска и градска насеља 

-Шумарство 

-Саобраћај 

-Регије  у Србији 

-Срби у суседним земљама 

-Срби у свету 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

-Значај подунавских земаља 

-Политичко-географски положај Србије 

-Водни ресурси Србије 

-Геотермални извори енергије 

-Миграције и актуелни проблеми до којих долази Србија  

-Насеља и екологија 

-ГМО- храна и заступљеност на нашем тржишту 

-Потенцијали сеоског туризма у Србији 

-Принципи регионализације 

-Неразвијена подручја у Србији 

-Срби у дијаспори 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Биологија 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: 
III(трећ

и) 

Предмет: БИОЛОГИЈА (теорија +вежбе) 
Недељни 
фонд часова: 

2+0,5 
Годишњи 
фонд 
часова: 

74+18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Програм Биологије у трећем разреду гимназије изучавању живих бића приступа са 
филогенетског аспекта и оријентисан је на достизање образовних исхода. Достизање исхода води 
развоју предметних, кључних и општих међупредметних компетенција. Исходи као описи 
интегрисаних знања, вештина, ставова и вред ности ученика и груписани су у две наставне теме: 
метаболизам и регулација метаболичких процеса на нивоу ћелије и метаболизам и регулација 
метаболичких процеса на нивоу организма. На почетку теме ученике упознати са циљевима и 
задацима наставе и учења, планом рада и начином оцењивања. Задатак наставника је да ученике 
упозна са наставним садржајима, а који су предвиђени задатом темом. 
Предмет се реализује кроз теоријску наставу  и кроз часове вежби (74+18,5 часова) а настава се 
изводи у учионици или у биолошком кабинету на традиционалан и иновативан начин уз 
коришћење свих ИКТ-а. Настава се изводи тако што се врши сажето повезивање знања која су 
ученици стекли претходних година са новостеченим знањем. Ово се нарочито ради на часовима 
вежби, где ученици понављају, вежбају научено градиво као и практично примењују научено. 
У настави  биологије од облика рада примењују се фронтални, индивидуални као и рад у пару, а 
од метода најчешће су заступљене монолошка, дијалошка  као и илустративно – демонстративна. 
Настава се реализује по плану и програму који је предвиђен од стране Министраства просвете. 
Оцењивање је такође саставни део процеса наставе. Врши се континурано (формативно и 
сумативно) на основу усменог излагања, тестова, активности ученика, презентациија, пројектне 
наставе. Током године врши се праћење и процена напредовања остварености прописаних исхода, 
стандарда постигнућа као и сама активност ученика.  Часови вежби се организују у групама с 
половином одељења. Једне недеље час вежби има група А док група Б паузира, док следеће недеље 
има група Б вежбе док А група паузира. Током вежби ученици примењују научни метод и 
максимално се активирају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу резултата дате 
вежбе. 
У оквиру сваке наставне целине ученици раде пројекте, при чему наставник даје упутства о одабиру 
стручне литературе а ученици сами на интернету претражују садржаје погодне за предвиђену тему. 
Након сваке предвиђене наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате 
садржаје. 
Како би наставни процес био успешан потребно је да наставник континуирано врши и 
самоевалуацију наставног процеса. 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 

Циљ образовно – васпитног рада:  

- да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине и ставове 
корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену 
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

- да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако и у 
васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта уз истовремено 
развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

Задаци образовно – васпитног рада су да ученици: 

- упознају основе генетике; 
- упознају шта је то репликација, транскрипција, транслација, анаболизам, катаболизам, ензими; 
- упознају основе молекуларне биологије, физиологије, ембриологије;  
- упознају метаболизам ћелије и метаболизам читавог организма; 
- упознају морфологију и функцију различитих система органа; 
- стекну знања о основама биологије развића; 
- усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за академско образовање и професионални развој;  
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих 
норми понашања према околини у којој живе;  
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- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за решавање 
актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 
- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;  
- развију способност коришћења информационих технологија;  
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  
- развију способност за самостално истраживање;  
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење;  
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне 
баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци;  
- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: МЕТАБОЛИЗАМ И РЕГУЛАЦИЈА ЖИВОТНИХ 
ПРОЦЕСА НА НИВОУ ЋЕЛИЈЕ 

Време: септембар, октобар, 
новембар, децембар 

Ц
и
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и

 

 

Стицање и усвајање знања о метаболизму ћелије, метаболичким процесима у ћелији, репликацији ДНК, 
транскрипцији, транслацији, анаболизму, катаболизму, ћелијском дисању, фотосинтези, илуструјући дате 
процесе на конкретним примерима кроз часове обраде,  утврђивања, систематизације и вежби. 

Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа. 

И
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д
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- доведе у везу механизме преноса и експресије генетичке информације са физиолошким процесима 
и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 
 - доведе у везу механизме унутарћелијске и међућелијске комуникације 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;  

- повеже основне механизме покретљивости и транспорта на ћелијском нивоу са физиолошким 
процесима и процесима у развићу сложеног вишећелијског организма; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Теорија: 
 

Метаболизам и регулација животних процеса на 
нивоу ћелије 

Репликација 
Транскрипција 
Обрада примарног транскрипта 
Транслација 
Геном и регулација активности гена 
Регулација ћелијског циклуса 
Метаболизам ћелије 
Ензими и коензими 
Енергија у метаболичким реакцијама 
Фотосинтеза - фотосинтетички пигменти и 

светла фаза фотосинтезе 
Тамна фаза фотосинтезе 
Ћелијско дисање – гликолиза и ферментација 
Ћелијско дисање – Кребсов циклус 
Катаболички и анаболички процеси 
Регулација активности биохемијских процеса 
Пренос сигнала између ћелија 
Пренос сигнала код биљака 
Сигнални регулаторни молекули 
Мембрански потенцијал и акциони потенција 
Синапса 
Кретање и транспорт на ћелијском нивоу 
Мишићна контракција 

 
Вежбе: 

Кроз ову наставну тему/часове (обраде, 
утврђивња, дебата, систематизације, вежби) ученици 
стичу знања о метаболизму ћелије, метаболичким 
процесима у ћелији, репликацији ДНК, транскрипцији, 
транслацији, анаболизму, катаболизму, ћелијском 
дисању, фотосинтези. Обнављају појмове: биолошки 
важни макромолекули, метаболизам, анаболизам, 
катаболизам, грађу митохондрија и хлоропласта. 
Такође усвајају и нове појмове: дисконтинуирани гени, 
сателитска ДНК,  оксидативна фосфорилација, биљни 
хормони, рецептори, акциони потенцијал. Ученици се 
упознају са различитим начинима комуникације између 
ћелија и начинима сигнализације унутар и ван ћелије.  
На часовима обраде као и утврђивања акценат је на 
ћелијском дисању и фотосинтези. Нагласак треба да 
буде на томе да ученици разумеју механизме 
репликације, транскрипције, транслације и регулације 
активности гена као основе за разумевање процеса 
развића и физиолошке регулације функционисања 
сложеног вишећелијског организма. У првом плану 
треба да буде концепт да се физиолошка хомеостаза у 
ћелијама сложених организама регулише на 
молекуларном нивоу, путем сукцесивног активирања и 
инхибиције транскрипције појединих гена, под 
утицајем различитих сигнала унутар ћелије, примљених 
од других ћелија или из спољашње средине. Путем 
интернета ученици истражују најпознатије 
метаболичке процесе у ћелији.   Кроз конкретне 
примере ученици се упознају са значајем појединих 
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Увод у молекуларну биологију, биолошки 

макромолекули - нуклеинске киселине и  протеини 
(грађа и функција) 

Генетичка шифра и транслација 
Истраживање о болестима које су резултат 

лошег функционисања ћелија; како супстанце из 
лекова/суплемената делују на регулаторне механизме у 
ћелијама 

Истраживање програмираних ћелијских деоба 
Адаптације у грађи листа везане за процес 

фотосинтезе 
Ферментација 
Интеграција биохемијских путева 
Грађа нервне ћелије, рецепторско-ефекторни 

систем 
Посматрање мишићних ћелија под микроскопом 

метаболичких процеса. Све наведене активности 
ученика доприносе и достизању исхода: Ученик ће бити 
у стању да 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 и критички процени 
сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за трећи разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, 
биолошки модели, зидне карте, пројектор 
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 Инструменти 

Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за Менделова 
правила, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, тестови, 
проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, процењивање, 
примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1. 2.2.1., 2.3.1., 2.6.4. 
3.2.1., 3.3.1., 2.БИ. 3.6.3., 
3.6.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: МЕТАБОЛИЗАМ И РЕГУЛАЦИЈА 
ЖИВОТНИХ ПРОЦЕСА НА НИВОУ 

ОРГАНИЗМА 

Време: јануар, фебруар, март, 
април, мај, јун 

Ц
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е
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и

 

Стицање квалитетних знања о физиолошким карактеристикама организма, процесима који се дешавају на 
нивоу ткива, органа и организма у целини, о функционалном стању организма и формирање ставова о 
здрављу. 

Указивање на значај одржавања равнотеже и хомеостазе у организму а у циљу одржавања самог здравља 
организма. 

Истицање здравог начина живота како би се и физиолошки процеси одржали у границама нормале. 

Развијање способности проналажења, анализирања (кроз задатке из популационе биологије), примене на 
конкретним примерима популације. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа 

И
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- образложи функционалну повезаност органа у организму са одржавањем хомеостазе у 
променљивим условима; 
- примерима илуструје значај морфофизиолошких адаптација организама за процесе размене супстанце са 
средином; 

- процени могућу реакцију биљног или животињског организма на дејство најчешћих стресора 
средине; 
– идентификује фазе развића организама на слици или моделу;   
– образложи адаптивни значај појединих фаза у развићу организама; 

– 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,  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; 

– разликује начине одбране организма од патогена и њихове механизме деловања; 
– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Теорија: 
 

Хомеостаза 
Усвајање воде и минералних материја. 

Транспорт асимилата код биљака 
Исхрана животиња 
Варење и апсорпција хране код човека 
Регулација варења 
Метаболизам 
Транспортни систем 
Срце, крвоток и лимфоток 
Регулација срчаног рада 
Систем органа за дисање 
Систем органа за излучивање и осморегулација 
Рецепција, пренос и обрада сигнала 
Нервни систем 
Мозак 
Аутономни нервни систем 
Ендокрини органи 
Одговор организма на стресне ситуације 
Имунски систем 
Реакција организма на услове спољашње 

средине 
Репродукција 
Поремећаји у раду органа и органских система 

као последица нарушавања хомеостазе. 
Биологија развића 
Оплођење 
Рани ступњеви развића 
Екстраембрионалне творевине 
Развиће човека 
Физиолошке промене у адолесценцији 
Животни циклус биљака 

 
Вежбе: 
 

Број и распоред стома на листу. Праћење 
гутације 

Посматрање коштаног ткива под микроскопом 
Анализа различитих примера крвних слика и 

предвиђање могућих узрока болести 
Мерење крвног притиска 
Мерење виталног капацитета плућа 
Дисекција бубрега 
Конструисање слике предмета 
Одређивање леукоцитарне формуле 
Здравље репродуктивног система (полно 

преносиве болести) 
Покрети биљака 

Током ове теме кроз часове (обраде, утврђивања, 
систематизације, вежби), ученици се уводе у 
физиологију на начин који прати нормално 
функционисање организма, јер оно омогућава здрав и 
нормалан начин живота. Ученици требају да стекну 
знања о физиолошким карактеристикама организма, 
процесима који се дешавају на нивоу ткива, органа и 
организма у целини као и о функционалном стању 
организма и формирање ставова о здрављу. Акценат се 
ставља на значај одржавања равнотеже и хомеостазе у 
организму а у циљу одржавања самог здравља 
организма. Здрав начин живота је такође оно што треба 
увек апострофирати. Kроз ову тему ученик 
идентификује физиолошке процесе као и повезану грађу 
и функцију органа и органских система и њихову 
међуповезаност у циљу одржања хомеостазе организма 
као целине, ослањајући се на раније стечена 

знања о грађи биљних и животињских органа. 
Такође се стичу знања о хомеостази, регулацији, 
метаболизму, комуникацији, транспорту и кретању на 
ћелијском нивоу. Животне функције које се јављају 
код биљака и животиња као што су: исхрана, транспорт, 
дисање, излучивање, интеграција и координација и 
репродукција треба обрадити и објаснити упоредо. 
Важно је направити корелацију с одговарајућим 
градивом физике, хемије и географије (киселине и 
базе, растворљивост јонских једињења, састав и свој- 

ства земљишта, капиларне појаве и равнотежа 
фаза, влажност ваздуха и падавине...). Такође треба 
повезивати поједине механизме и функције организма 
са одговарајућим особинама и процесима на нивоу 
ћелије. Обраду синтезе органских супстанци треба 
повезати са адаптацијама у грађи листа које су важне за 
процес фотосинтезе и лимитирајућим факторима 
фотосинтезе. Грађу и функцију органа који обављају 
усавајање воде и минерала, стварање хране, размену 
гасова, екскрецију штетних материја и одржање 
осмотске хомеостазе, хормонску регулацију раста и 
развића, кретање итд., требало би да ученици 
истражују, презентују и дискутују. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна, метода практичних и 
лабораторијских радова, метода писаних радова, метода читања и рада на тексту 

Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник Биологије за трећи разред Гимназије ПМ смера (Klett), ИКТ  - Интернет, 
биолошки модели, зидне карте, пројектор 
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Инструменти 
Усмени одговори, залагање, дискусија, израда задатака везана за Менделова 
правила, домаћи задатак, самостални рад ученика, продукти рада, тестови, 
проблемски задаци 

Начин праћења 
Активност на часу, мотивација за рад, систематско посматрање, процењивање, 
примена стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима 
2.БИ. 1.2.3., 2.БИ. 1.2.4., 
2.БИ. 1.5.1., 2.БИ. 1.5.2., 
2.БИ. 1.5.3., 2.БИ. 1.5.4. 

2.БИ.2.2.2., 2.БИ. 2.2.3., 
2.БИ. 2.2.4., 2.3.2., 2.БИ. 
2.5.1., 2.БИ. 2.5.2., 2.БИ. 
2.5.3., 2.БИ. 2.5.4., 2.6.4. 

2.БИ. 3.2.3., 2.БИ. 3.2.4., 
2.БИ. 3.3.2., 2.БИ. 3.5.1., 
3.5.2., 2.БИ. 3.5.3., 3.5.4., 
2.БИ. 3.6.2., 2.БИ. 3.6.3., 
3.6.4. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе биологије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје биологије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним биолошким појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења биолошких садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са групама до 
десет ученика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе биологије. Овај вид 
наставе је предвиђен за ученике који показују посебно интересовање за изучавање биологије и који са лакоћом 
савладавају наставно градиво. У раду поћи од знања и могућности ученика, за сваког ученика припремати 
диференциране задатке и применити индивидуализовану наставу. Сврха додатне наставе је да се проширивањем и 
продубљивањем знања стечених у редовној настави омогући ученицима потпунији развој према индувидуалним 
способностима и склоностима. Садржаји, методе и поступци рада претежно се бирају према жељама и 
интересовањима ученика. Изабрани садржаји рада треба да се надовезују на градиво обрађеном на редовној настави, 
да га проширују и обогаћују. Додатна настава се организује у мањим групама. Ученици могу да раде и пројектне 
задатке који су предвиђени за рад у оквиру слободних активности, да се на часовима додатне наставе припремају за 
такмичење из биологије, да планирају и сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања 
информација и слично. 

Задаци додатне наставе биологије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју и у пракси примене различите биолошке појмове;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање биологије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих биолошких знања процене и предвиде одређена дешавања у 

природи. 
На овим часовима ученици ће се припремати за: 

• такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског биолошког друштва (школско, градско, 
републичко); 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Математика 

Образовни 
профил: 

ПРИРОДНО МАТЕМАТИЧКИ Разред: 
ТРЕЋ

И 

Предмет: МАТЕМАТИКА 
Недељни 
фонд часова: 

5 
Годишњи 
фонд часова: 

185 

Просветни гласник: Број 8 Година: 2019. 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи са целим одељењем, у учионици. Часови могу бити часови обраде, увежбавања и 
утврђивања. 
Обрада наставних јединица обавља се на традиционални начин, фронтално. Ретко се, код 
наставних јединица које су блискије ученицима, допушта да ученици припремају наставну 
јединицу и излажу је осталим ученицима. 
На часовима увежбавања наставник  показује ученицима различите методе за решавање задатака, а 
на часовима утврђивања наставник проверава колико су ученици усвојили градиво. 
Провера знања ученика је кроз активност на часу, домаће задатке, контролне задатке и писмене 
задатке. Писмени задаци су обавезни и раде се четири пута у току једне школске године.   

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Развијање логичког и критичког  мишљења; 

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 

Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских фигура и тела и њихови међусобни односи; 

Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена; 

Развијање прецизности приликом израчунавања различитих величина и повезивање чињеница и њихова примена на 
решавање проблема; 

Математичка комуникација; 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЛИЕДРИ Време:септембар-октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развијање осећаја за простор 

Разликовање геометријских фигура и геометијских тела 

Израчунавање површине и запремине геометријских тела 

И
сх

о
д

и
 1. Ученик разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простоу; 

2. Разликује врсте правилних полиедара на основу њихових особина; 

3. Може да реши геометријски проблем користећи изометријске трансформације у простору; 

4. Израчуна површину и запремину призме, пирамиде и зарубљене пирамиде; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Међусобни односи тачака, правих и равни 
Диедар, триедар, рогаљ 
Ојлерова теорема 
Равни пресеци призме и пирамиде 
Кавалијеијев принцип 
Призма, површина и запремина 
Пирамида, површина и запремина 
Зарубљена пирамида, површина и запремина 

Обрада – 11 часова 
Увежбавање – 9 часова 
Утврђивање – 8 часова 

Методе рада Монолошка метода, дијалошка метода, домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални и групни рад 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Рад на часу ( активност ученика ), преглед домаћих задатака, контолни задатак 

ОС по нивоима 

 
2.МА.1.2.1.  2.МА.1.2.2.  
2.МА.1.2.3.  2.МА.1.2.7.  
2.МА.1.2.8. 

2.МА.2.2.1.  2.МА.2.2.2.   
2.МА.3.2.1.  2.МА.3.2.2.  
2.МА.3.2.5.   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: ОБРТНА ТЕЛА Време:октобар-новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развијање осећаја за простор 

Разликовање геометријских фигура и геометијских тела 

Израчунавање површине и запремине геометријских тела и одеђивање њихових међусобних односа 

И
сх

о
д

и
 

1. Ученик разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простору 

2. Разликује обртна тела на основу њихових особина 

3. Може да реши геометирјски проблем користећи изометријске трансформације у простору 

4. Израчунава површине и запремине обртних  и ротационих тела 

5. Одређује међусобне односе између полиедара и обртних тела са лоптом и упоређује одговарајуће 
величине 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Цилиндрична, конусна и ротациона површ 
Равни пресеци ваљка и купе 
Површина ваљка, купе и зарубљене купе 
Запремина ваљка, купе и зарубљене купе 
Лопта, основни елементи 
Површина и запремина лопте 
Делови лопте 
Узајамни однос лопте и полиедара и лопте и обртних тела 

Обрада – 8 часова 
Увежбавање – 8 часова 
Утврђивање – 6 часова 

Методе рада Монолошка, дијалошка и домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални,  групни и индивидуални  рад 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник  и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Рад на часу ( активност ученика ), домаћи задаци, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

 
2.МА.1.2.1.  2.МА.1.2.2.  
2.МА.1.2.3.  2.МА.1.2.7.  
2.МА.1.2.8. 
 
 

2.МА.2.2.1.  2.МА.2.2.2.   
2.МА.3.2.1.  2.МА.3.2.2.  
2.МА.3.2.5.   

 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА Време:новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Развијање логичког мишљења; 

Коришћење основног математичко-логичког језика; 

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и израчунавања; 

Развијање функционалних зависности, њихово представљање и примена; 

И
сх

о
д

и
 1. Разуме појам детерминанте и уме да израчуна бројну вредност детерминанте другог и трећег реда 

2. Одређује решења система користећи Крамерову теорему и дискутује природу тих решења 

3. Може да решава систем помоћу Гаусовог алгоритма 

4. Решава проблеме који се своде на систем линеарних једначина 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Појам детерминанте, изачунавање вредности 
детерминантеистем линеарних једначина са две и више 
непознатих 
Крамерова теорема – дискусија решења система једначина 
Гаусов алгоритам за решавање система линеарних 
једначина 

Обрада – 3 часа 
Увежбавање – 4 часа 
Утврђивање – 3 часа 

Методе рада Монолошка, дијалошка и домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Учионица, табла, креда,уџбеник и  мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења Рад на часу ( активност ученика ), домаћи задаци,  контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 
2.МА.1.1.2.  2.МА.1.2.4.  
2.МА.1.2.7.  2.МА.1.2.8. 

2.МА.2.1.5.  2.МА.2.1.7.  
2.МА.2.1.8.  2.МА.2.1.9. 

2.МА.3.1.4.  2.МА.3.1.6. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ВЕКТОРИ Време:децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање функционалних зависности; 

Развијање прецизности приликом израчунавања различитих величина; 

Повезивање чињеница и њихова примена на решавање проблема; 

И
сх

о
д

и
 1. Разуме појам вектора у Декартовом координатном систему 

2. Може да израчуна скаланри, векторски и мешовити производ у општем смислу и помоћу координата 

3. Примењује производе вектора на израчунавање величине угла, површине паралелогама и запремине 
паралелепипеда  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Појам вектора 
Линеарна зависност вектора 
Скаларни производ 
Векторски производ 
Мешовити производ 
Примена производа вектора  

Обрада – 5 часова 
Увежбавање – 5 часова 
Утврђивање  - 3 часа  

Методе рада Монолошка, дијалошка и домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења Активност ученика ( рад на часу ), домаћи задаци, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 
2.МА.1.2.6.  2.МА.1.2.7.  
2.МА.1.2.8. 

2.МА.2.1.4. 2.МА.3.2.4.  2.МА.3.2.5.  

 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ 
Време:децембар-јануар-
фебруар-март 
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Ц
и

љ
е

в
и

 
Развијање осећаја за простор и оријентацију; 

Разумевање функционалних зависности, њихово повезивање и примена; 

Развијање прецизности приликом израчунавања; 

И
сх

о
д

и
 

1. Решава проблеме међусобних односа тачака и правих у координатној равни 

2. Препознаје  различите облике једначине праве и уме да преведе један облик у други 

3. Решава различите проблеме са једначинама праве 

4. Препознаје криве другог реда на основу њихове једначине 

5. Пешава проблеме користећи једначине кривих другог реда 

6. Користи услов додира и једначине тангенти кривих дугог реда 

7. Решава проблеме међусобних односа праве и кривих другог реда и међусобног односа кривих другог 
реда 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Дужина дужи, подела дужи у датом односу, површина 
троугла 
Разни облици једначине праве 
Међусобни однос двеју правих 
Једначина кружнице 
Једначина елипсе 
Једначина хиперболе 
Једначина параболе 
Права и криве другог реда – међусобни односи 
Криве другог реда – међусобни односи 

Обрада – 16 
Увежбавање – 15 
Утврђивање - 11 

Методе рада Монолошка, дијалошка и домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења Активност ученика ( рад на часу ), домаћи задаци, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 
2.МА.1.2.1.  2.МА.1.2.4.  
2.МА.1.2.5. 

2.МА.2.2.1.  2.МА.2.2.3. 2.МА.3.2.2.  2.МА.3.2.3. 

 
 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА Време:март-април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развијање логичког и китичког мишљења 

Развијање способности јасног и прецизног изражавања и повезивање чињеница 

Коришћење основног математичко-логичког језика 

И
сх

о
д

и
 

1. Користи математичку индукцију као метод закључивања и доказивања 

2. Користи конгруенције у проблемима са целим бројевима 

3. Решава задатке са целим бројевима и са простим бројевима 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Математичка индукција 
Елементарна теорија бројева 
Дељивост у скупу целих бројева 
Прости бројеви 
Конгруенције 
Диофантове једначине 
 
 

Обрада – 7 
Увежбавање – 10 
Утврђивање - 8 
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Методе рада Монолошка, дијалошка и домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник  и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења Активност ученика ( рад на часу ), домаћи задаци, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 2.МА.1.3.1.  2.МА.1.3.2. 2.МА.2.3.1.  2.МА.2.3.2. 2.МА.3.3.1.  2.МА.3.3.2. 

 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И ПОЛИНОМИ Време:мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

Коришћење математичко-логичког језика 

Развијање прецизности приликом израчунавања различитих величина, њихово повезивање и примена 

Математичка комуникација 

 

И
сх

о
д

и
 

1. Представи комплексан број у тригонометријском облику 

2. Обавља рачунске операција са комплексним бројевима у тригонометријском облику 

3. Решава једначине са комплексним бројевима 

4. Примени теорему о дељивости полинома и Безуов став 

5. Примени Вијетове формуле за полиноме вишег степена 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Поље комплексних бројева 
Тригонометријски облик комплексног броја 
Операције са комплексним бројевима у тригонометијском 
облику 
Степеновање комплексног броја – Моаврова формула 
Кореновање комплексног броја 
Полиноми у пољу комплексних бројева 
Теорема о дељивости полинома 
Безуова теорема 
Нуле полинома ( растављање полинома ) 
Вијетове формуле 

Обрада – 7 
Увежбавање – 8 
Утврђивање - 5 

Методе рада Монолошка, дијалошка, домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник  и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења Активност ученика ( рад на часу ), домаћи задаци, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 2.МА.1.3.1. 
2.МА.2.1.2.  2.МА.2.1.9.  
2.МА.2.2.5. 

2.МА.3.1.1.  2.МА.3.1.2.  
2.МА.3.2.5. 
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: НИЗОВИ Време:јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 Разумевање функционалних зависности, њихово представљање и примена 

Коришћење математичко-логичког језика 

Развијање прецизности приликом израчунавања различитих величина, њихово повезивање и примена 

 

И
сх

о
д

и
 

1. Разуме појам низа као функционалну зависност између скупа природних и реалних бројева 

2. Разуме дефиницију аритметичког и геометријског низа  

3. Примењује особине аритметичког и геометријског низа у различитим проблемима 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Појам и особине низа 
Аритметички низ 
Геометријски низ 
Примена аритметичког и геометијског низа 

Обрада – 5 
Увежбавање – 5 
Утврђивање - 3 

Методе рада Монолошка, дијалошка, домаћи задаци за самостални рад 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Учионица, табла, креда, уџбеник и мобилни телефон 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори и решавање задатака 

Начин праћења Активност ученика ( рад на часу ), домаћи задаци, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 2.МА.1.3.1. 2.МА.2.3.1.  2.МА.2.3.2. 2.МА.3.3.1.  2.МА.3.3.2. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: ПИСМЕНИ ЗАДАЦИ 
Време:октобар-децембар-март-
јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученик је савладао предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
Увежбавање – 4 
Утврђивање - 8 

Методе рада Самостални рад ученика  
Облици рада индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ е
 

Инструменти Решавање задатака 
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Начин праћења Преглед писменог задатка 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује једном недељно у току школске године. 

Намењена је ученицима који нису са успехом савладали предвиђени програм, као и ученицима који нису разумели 
поједине наставне јединице или нису могли самостално да ураде домаћи задатак.  

На часовима допунске наставе обађују се оне теме са којима ученици имају потешкоће у савладавању. Часовима 
допунске наставе могу присуствовати сви ученици. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује једном недељно у току школске године. 

Намењена је ученицима који желе да прошире своје знање или се припремају за такмичење. Наставне јединице прате 
редован школски програм, а по потреби се обнављају и наставне јединице из претходних година које су неопходне за 
разумевање градива. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује за ученике који се упућују на поправни испит. Организује се након завршетка другог 
полугодишта, а пре полагања попавног испита. 

Обрађују се све наставне јединице и ученицима се даје упутство шта је неопходно да ураде како би савладали 
предвиђени програм.  
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Физика 

Образовни 
профил: 

ПРИРОДНО – МАТЕМАТИЧКИ СМЕР Разред: III 

Предмет: ФИЗИКА 
Недељни 
фонд часова: 

2+0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

92,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и допунска настава 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви наставе физике су:  

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 

 -да стекну основну научну писменост, 

 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно стицање 
знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 

-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 

-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  

 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 

-да развијају критичко мишљење 

-да се подстичу на самосталан рад  

I - ТЕМА/МОДУЛ:     Магнетно поље Време:    IX 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ користи научни језик физике за описивање физичких појава 
‒ користи одговарајуће појмове, величине и законе за објашњавање основних карактеристика магнетног 

поља сталних магнета и електричне струје; 
‒ анализира кретање наелектрисаних честица 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у магнетизам. Магнетно поље струјних проводника 
Магнетна индукција. Јачина магнетног поља. 
Лоренцова сила. Кретање наелектрисања у маг. пољу 
Одређивање специфичног наелектрисања честица. 
Циклотрон 
Амперова сила. Деловање магнетног поља на проводни 
рам 
Магнетни момент атома. Магнетици 
Одређивање хоризонталне компоненте магнетног поља 
Земље 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова. Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 
Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност и питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.3.1.  
2.ФИ.1.3.3. 

Средњи:   

2.ФИ.2.3.1. 
2.ФИ.2.3.5.  

Напредни:  
2.ФИ.3.1.5.  2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.3.  2.ФИ.3.3.4. 
2.ФИ.3.3.5.  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:   Електромагнетна индукција Време:   X, XI 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

повезује индуковану електромоторну силу са променом магнетног флукса и наводи њену примену 
(трансформатори, магнетне кочнице) 

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  

решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак решaвања 
и анализира добијени резултат 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Појава електромагнетне индукције 
Електромагнетна индукција у покретном и непокретном 
проводнику 
Фарадејев закон. Ленцово правило 
Узајамна индукција и самоиндукција 
Енергија магнетног поља у соленоиду. 
Запреминска густина енергије 
магнетног поља 
Рачунске вежбе 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Продукти рада 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.3.1.  
2.ФИ.1.3.5.. 

Средњи:  

2.ФИ.2.3.1. 

Напредни: 

2.ФИ.3.3.1.  2.ФИ.3.3.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:    Наизменична струја Време:    XI, XII 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ 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) 
‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Генератори наизменичне струје. Вредности напона и 
јачине струје 
Термогени, индуктивни и капацитивни отпори у колу 
наизменичне струје 
Омов закон за коло наизменичне струје 
Снага наизменичне струје. Ефективне вредности струје и 
напона. 
Трансформатор. Пренос електричне енергије на даљину. 
Појам о трофазној струји 
Омов закон за  RLC коло 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни: 
2.ФИ.1.3.1.  2.ФИ.1.3.4. 
2.ФИ.1.3.6.  

Средњи: 
2.ФИ.2.3.4.  2.ФИ.2.3.5.  

Напредни:2.ФИ.3.1.
5.  2.ФИ.3.3.1. 2.ФИ.3.3.5. 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:   Хармонијске осцилације Време:    XII, I 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ 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 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Механичке осцилације. Линеарни хармонијски осцилатор 
Брзина и убрзање линеарног хармонијског осцилатора 
Енергија хармонијског осцилатора 
Математичко и физичко клатно 
Мерења помоћу математичког и физичког клатна 
Слагање осцилација. Разлагање кретања на хармонике. 
Спектар 
Пригушене (амортизоване) осцилације 
Принудне осцилације. Резонанција 
Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног 
oсцилаторног кола 
Пригушене осцилације, одређивање 
логаритамског декремента 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:  

2.ФИ.1.1.1 

Средњи:  

2.ФИ.2.1.1.  
2.ФИ.2.1.5.  

Напредни: 

2.ФИ.3.1.3.  2.ФИ.3.1.4. 
2.ФИ.3.1.5. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:    Механички таласи Време:  II 
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Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ опише и објасни различите врсте механичких таласа и њихове карактеристичне параметре 

--     примењује законе одбијања и преламања таласа; 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Таласно кретање. Врсте механичких таласа 
Једначина механичких таласа 
Енергија и интензитет таласа 
Принцип суперпозиције таласа. Хајгенсов принцип. 
Одбијање и преламање таласа 
Прогресивни и стојећи таласи 
Рачунске вежбе 
 
 
 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:  

2.ФИ.1.1.1.  

Средњи:  

2.ФИ.2.1.4.  

Напредни: 

2.ФИ.3.1.3. 2.ФИ.3.1.4. 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:     Акустика Време:  II, III 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 



[Type the document title] 
 

 

И
сх

о
д

и
 

‒ 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 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Извори и карактеристике звука. 
Инфразвук и ултразвук 

Доплеров ефекат. 

Мерење брзине звука у ваздуху (ваздушни стуб). 
Одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви са 

тон генератором 

 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 
Фронтални 
Групни и у пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:  

2.ФИ.1.1.6.  

Средњи:  

2.ФИ.2.1.4.  2.ФИ.2.1.5. 

Напредни: 

2.ФИ.3.1.4. 2.ФИ.3.1.5. 
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VII - ТЕМА/МОДУЛ:   Електромагнетни таласи Време:   III 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ објасни спектар електромагнетних таласа и наведе примере примене електромагнетног зрачења (пренос 
сигнала на даљину: мобилна телефонија, интернет, GPS; форензика...) 

--  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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Настајање и основне карактеристике 
електромагнетних таласа 
Спектар електромагнетних таласа 
Енергија и интензитет електромагнетних таласа 
Пренос сигнала 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Извођење демонстрационих огледа 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.4.1. 
2.ФИ.1.4.2. 

Средњи:  

2.ФИ.2.3.1. 
                  - 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Таласна оптика Време:  III, IV 
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Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒  образлаже појаве које су последица таласне природе светлости и њихову примену (полариметар, 
спектрални апарати, интерферометри, холографија ...) 

--      наведе и објасни примере оптичких појава у природи (дуга, фатаморгана, боје предмета...) 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Интерференција светлости 
Јунгов оглед и други примери интeрференције 
Мајкелсонов интерферометар 
Дифракција светлости на пукотини. Дифракциона решетка. 
Разлагање полихроматске светлости Појам о дифракцији 
Х-зрака 
Поларизација светлости 
Поларизација светлости двојним преламањем. Обртање 
равни поларизације 
Дисперзија светлости (нормална и аномална). Разлагање 
беле светлости на компоненте 
Aпсорпција и расејање светлости. Доплеров ефекат у 
оптици 
Мерење таласне дужине светлости дифракционом 
решетком. 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.4.1.  

Средњи:  

2.ФИ.2.4.1.   

Напредни: 

2.ФИ.3.1.5.  2.ФИ.3.4.2. 
2.ФИ.3.4.4. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:    Геометријска оптика 
 

Време:   V, VI 
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Ц
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и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

--     примењује законе геометријске оптике 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Мерење брзине светлости 
Закон одбијања и преламања светлости. Тотална 
рефлексија 
Преламање светлости кроз планпаралелну плочу 
Преламање светлости кроз призму 
Одбијање светлости од равног и сферног огледала. 
Једначина огледала 
Сочива. Једначина сочива 
Одређивање индекса преламања планпаралелне плоче 
Одређивање жижне даљине сочива 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:   

2.ФИ.1.4.3 2.ФИ.1.4.4.  

Средњи:   
2.ФИ.2.4.2. 2.ФИ.2.4.3. 
2.ФИ.2.4.4. 2.ФИ.2.4.5.  

Напредни:  
2.ФИ.3.1.5.  2.ФИ.3.4.1. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:  Оптички инструменти Време:   VI 
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-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

 --    кратко опише физику људског ока и примену оптичких инструмената. 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Оптички инструменти 
Око. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 
Одређивање увећања микроскопа 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.4.4.  

Средњи:   

2.ФИ.2.4.3.  
2.ФИ.2.4.4.  

Напредни: 

2.ФИ.3.1.5. 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:    годишњи број часова  :  до 30                       

Садржај допунске наставе физике се планира у складу са индивидуалним 
потребама ученика. Наставне теме прате наставни програм. 

 

Стандарди :   основни ниво 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:     годишњи број часова  :  до 30                       

Додатна настава обухвата обраду следећих тема: 

- Магнетно поље 
- Електромагнетна индукција 
- Наизменична струја 
- Хармонијске осцилације 
- Механички таласи 
- Електромагнетни таласи 
- Акустика 
- Оптика 
- Задаци са такмичења 

Стандарди :   напредни ниво 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   годишњи број часова  :  10                       

Припремна настава организује се за ученике који се упућују на полагање поправног испита. Садржај припремне 
наставе прилагођен је нивоу знања ученика и њиховим потребама. Циљ припремне наставе је да ученици достигну 
основни ниво знања предвиђен стандардима. 
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Хемија 

Образовни 
профил: 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Разред: 3 

Предмет: ХЕМИЈА (теорија и вежбе) 
Недељни 
фонд часова: 

2 + 1 
Годишњи 
фонд часова: 

74 + 
37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику даје већу слободу у креирању и 
осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се 
исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 
специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема наставу 
самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не 
одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Број лабораторијске вежбе наведен је уз предлог њеног садржаја. 
Формирање појмова треба базирати на демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. 
Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених демонстрационих огледа и 
лабораторијских вежби, огледи се могу извести са доступним супстанцама. Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су 
искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они 
омогућавају да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним 
компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви 
су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је 
тематски конципиран. За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег 
планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама. У целокупном наставном 
процесу у области неорганске хемије важно је стално успостављати везе са претходно ученим 
садржајем опште хемије. Садржаји неорганске хемије пружају могућност за оспособљавање 
ученика да користе податке из Периодног система елемената и повезују структуру електронског 
омотача атома са својствима елемената. У току школске године ученици могу да, упоредо са 
изучавањем елемената, самостално попуњавају табеле Периодног система тако што ће уписивати, 
на пример, симболе најзаступљенијих елемената, оксидационе бројеве, различитим бојама 
обележавати врсте елемената, агрегатна стања, врсте оксида које одређени елементи граде, 
формуле киселина и база, и друге податке који указују на периодична својстава елемената и 
њихових једињења. Наставне теме су конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства неорганских супстанци, увиђају сличности и разлике, и доводе их у везу с 
положајем елемената у Периодном систему. Лабораторијске вежбе се организују с половином 
одељења, а ученици их изводе у пару или групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у планирању, реализацији, елаборацији и 
тумачењу резултата експеримената. Лабораторијске вежбе се организују с половином одељења, а 
ученици их изводе у пару или групи до четири ученика. Током вежби ученици примењују научни 
метод и максимално се активирају у планирању, реализацији, елаборацији и тумачењу резултата 
експеримената. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ наставе хемије у гимназији је развити доменска хемијска знања, техничко-технолошка знања, развити 

опште когнитивне способности и комуникацијске способности, као припрема за даље универзитетско образовање и 
оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, решавање проблема у новим и непознатим 
ситуацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини. 

 
Задаци наставе хемије 

Да ученици: 

• развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

• разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

• разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

• разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним 
односом његових компоненти; 

• примењују основне хемијске концепте за тумачење хемијских структура и процеса; 

• развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

• развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу; 
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• развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем; 

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

• унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Појмовни оквир за учење органске хемије Време: септембар 

Ц
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Ова тема уводи ученике у област органске хемије на средњошколском нивоу образовања. У оквиру 
теме ученици систематизују претходно знање о неорганским и органским супстанцама, упоређују њихова 
својства и промене, и објашњавају их користећи појмовни оквир опште хемије. Од ученика се очекује да 
повежу бројност органских једињења са својствима атома угљеника и начинима њиховог међусобног 
повезивања, као и да повезују и објашњавају геометрију органских молекула на основу типа хибридизације 
(sp, sp2 , sp3 ) атома угљеника. Кроз проблемске задатке они могу да процењују разлике у својствима и 
променама супстанци и да закључују која су својства последица типа и јачине веза, а која разлике у 
међумолекулским интеракцијама. Такође, могу да препознају и опишу хемијске реакције адиције и 
супституције на основу написаних хемијских једначина ових реакција. Систематизација знања органске 
хемије, формираног у 8. разреду, и формирање новог знања о формулама и номенклатури органских 
једињења може се извести кроз вежбу у којој ученици састављају моделе молекула и на основу њих пишу 
формуле: молекулске, структурне, рационалне структурне, кондензоване, скелетне, клинасте и именују 
изомере према IUPAC номенклатури. У гимназији у оквиру вежбе ученици повезују геометрију молекула с 
типом хибридизације атома угљеника у молекулу. Они именују органска једињења према функционалној 
групи и повезују одређену функционалну групу у молекулу са својствима једињења. Поред назива 
једињења према IUPAC номенклатури, ученици уче и њихове тривијалне називе. У оквиру лабораторијске 
вежбе ученици упоређују састав и својства органских једињења познатих из свакодневног живота и 
претходно учених неорганских једињења. Такође, међусобно упоређују својства органских једињења 
зависно од броја атома угљеника и функционалних група у молекулима тих једињења. 
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 – опише заступљеност органских супстанци у живим и неживим системима, порекло органских загађујућих 

супстанци и утицај на здравље и животну средину; 
– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са њиховим саставом, честичном структуром, 
хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Хемијска веза и међумолекулске интеракције. 
Геометрија молекула. Хибридизација. Формуле органских 
супстанци. Карактеристике органских реакција. 
Номенклатура органских једињења. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Модели молекула, формуле и називи органских 
једињењa. Општа упутства за рад у лабораторији за 
органску хемију. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Поређење својстава органских и неорганских 
супстанци (растворљивост, електропроводљивост, 
реакције сагоревања итд.). 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 



[Type the document title] 
 

 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима             
2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.10. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 

 Органске супстанце у неживој и живој природи  
Време: септембар 

Ц
и
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У овој наставној теми ученици стичу увид о заступљености органских једињења у неживој и живој 
природи, наводе хемијски састав нафте, земног гаса и угља, објашњавају њихово порекло у литосфери, као 
и њихов значај (сировине) за добијање многих органских комерцијалних производа. Информативно 
разматрају заступљеност органских супстанци у живим системима, подсећају се градива хемије претходно 
ученог у 8. разреду основне школе, као и градива биологије, о биомолекулима (беланчевине, угљени 
хидрати, масти, нуклеинске киселине), о њиховом елементарном саставу и улогама у живим системима. 
Такође, они сазнају о хемијском саставу и значају синтетичких комерцијалних органских супстанци 
(лекови, боје, вештачка влакна...), као и о структури и примени органских полимера (пластика, гума). У 
оквиру лабораторијске вежбе ученици развијају вештине и овладавају методама изоловања и 
пречишћавања органских супстанци. 
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 – разликује класе органских једињења на основу резултата класичне и инструменталне анализе; 

– изолује и пречишћава органске супстанце одговарајућим методама; 
– испитује огледима физичка и хемијска својства органских супстанци; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Природне и синтетичке органске супстанце. Нафта, 
земни гас, угаљ, биомолекули. Комерцијалне органске 
супстанце. 

Демонстрациони огледи: 

Демонстрирање узорака органских супстанци. 

Лабораторијске вежбе – 2 часа 

Методе изоловањa и пречишћавањa органских 
супстанци. 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима             
2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.10. 
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III - ТЕМА/МОДУЛ:  

Својства и класификација органских супстанци 

 

Време: октобар 
Ц
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љ
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У овој наставној теми ученици формирају разумевање најважнијих принципа према којима могу 
објашњавати и предвиђати физичка и хемијска својства органских једињења. Учење започињу 
разматрањем значења и важности појма функционалне групе, сврставањем једињења на основу 
функционалне групе у одговарајуће класе органских једињења и разматрањем како се на основу познавања 
функционалне групе (а тиме и припадности одређеној класи органских једињења) могу предвиђати физичка 
и хемијска својства једињења. Од ученика се очекује да на основу моларне масе једињења, познавања 
природе хемијских веза и геометрије молекула, као и природе међумолекулских интеракција, закључују о 
агрегатном стању органских једињења, разликама у температури кључања и топљења, и да на основу 
поларности молекула закључују о растворљивости органских једињења и њихових смеша у поларним и 
неполарним растварачима. На основу познавања својстава функционалних група и карактеристика 
хемијских веза (поларност, јачина), од ученика се очекује да претпоставе тип хемијске реакције (адиција, 
супституција, елиминација) којима дата класа једињења подлеже, да пишу хемијске једначине типичних 
реакција и квантитативно описују реактанте и производе. При томе, очекује се да узимају у обзир услове у 
којима се реакције дешавају (избор растварача, температура, притисак, присуство светлости, катализатора), 
који уједно и одређују тип реакције. Ученици разматрају појмове слободни радикали, хетеролиза и 
хомолиза хемијске везе, нуклеофили и електрофили са аспекта механизма хемијске реакције. На овом 
месту од њих се очекује да на основу својстава реагенаса и хемијских веза у молекулу супстрату 
претпоставе где се хемијске реакције дешавају, тј. на који начин се хемијске везе раскидају и успостављају. 

У овој наставној теми ученици сазнају о квалитативној органској анализи и методама 
индентификације органских молекула на основу њихових карактеристичних спектара. Информативно 
сазнају о масеној спектрометрији, ултраљубичастој-видљивој спектроскопији, инфрацрвеној 
спектрометрији, нуклеарној магнетној резонанацији, и то само са аспекта значаја ових метода и принципа 
индентификације једињења на основу изгледа спектара. У том смислу потребно је да одабрани примери 
спектара буду очигледни и илустративни. У каснијим наставним темама за сваку класу органских једињења 
ученици добијају примере спектара и развијају вештине интерпретације спектара у домену препознавања 
функционалних група. Није предвиђено за ученике гимназије општег типа да у оквиру ове теме уче о 
методама спектралне идентификације органских молекула. 
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– именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући 
различите видове изомерије; 

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким 
својствима представника сваке класе; 

– објасни и илуструје хемијским једначинама повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући механизме реакција под условима у којима се одвијају; 

– објасни састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима, њихово добијање и 
значај у свакодневном животу; 

– кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Функционалне групе. Типови органских реакција. 
Електрофили и нуклеофили. Хомолитичко и 
хетеролитичко раскидање ковалентне везе. Квалитативна 
органска анализа. Mетоде спектралне индентификације 
органских молекула. 

Лабораторијске вежбе − 2 часа 

Елементална анализа. Доказивање угљеника и 
водоника жарењем органског једињена; доказивање 
угљеника дејством концентроване сумпорне киселине; 
доказивање азота, сумпора после Лесењове 
минерализације реакцијом „берлинског плавог”, 
реакцијом са олово(II)-ацетатом и халогених елемената 
Бајлштајновом пробом. 

Лабораторијске вежбе − 2 часа 

Идентификација органских једињења методама 
спектралне анализе -– основне карактеристике. 

 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада Монолошко-дијалошка метода 
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Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима             
2.ХЕ.3.3.3. 

2.ХЕ.3.3.10. 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Угљоводоници Време: новембар, децембар 
Ц
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У оквиру ове теме од ученика се очекује да класификују угљоводонике према природи 
угљоводоничног низа и функционалних група. На основу физичких и хемијских својстава уочавају и 
објашњавају разлике између ацикличних и цикличних угљоводоника, између засићених и незасићених 
ацикличних угљоводоника и између алицикличних и ароматичних угљоводоника. На основу назива по 
IUPAC номенклатури самостално пишу формуле хемијских једињења и на основу формула хемијских 
једињења пишу називе по IUPAC номенклатури. Објашњавају и илуструју sp3 , sp2 и sp хибридизацију у 
молекулима једноставнијих угљоводоника (метан, етан, етен, етин, 1,3-бутадиен, 1,2–пропандиен, бензен, 
циклохексан). Од ученика се очекује да на основу хибридизације атома угљеника и углова веза у 
молекулима угљоводоника идентификују и илуструју врсте изомерије, као и да разликују различите врсте 
изомерије угљоводоника. Приликом изучавања својстава угљоводоника од ученика се очекује да повежу 
хемијску реактивност са структуром молекула, да самостално пишу једначине хемијских реакција и 
механизме реакција супституције, адиције, елиминације, полимеризације. Посматрањем демонстрационих 
огледа ученици би требало да уочавају разлике у физичким и хемијским својствима угљоводоника. Очекује 
се да они повезују физичка и хемијска својства угљоводоника са њиховом практичном применом, да знају 
тривијалне називе једињења који имају практичну примену, као и да повезују физичка и хемијска својства 
халогених деривата угљоводоника са практичном применом ових једињења.  
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– именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући 
различите видове изомерије; 

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким 
својствима представника сваке класе; 

– објасни и илуструје хемијским једначинама повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући механизме реакција под условима у којима се одвијају; 

– објасни састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима, њихово добијање и 
значај у свакодневном животу; 

– кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Класе и номенклатура. Врсте изомерије. Физичка 
својства. Хемијске реакције угљоводоника. Примена и 
добијање у индустрији. Халогени деривати угљоводоника. 
Полимери. 

Лабораторијскe вежбe − 2 часа 

Добијање угљоводоника и испитивање њихових 
својстава. 

Лабораторијскe вежбe − 2 часа 

Карактеристични спектри угљоводоника 

Лабораторијскe вежбe − 2 часа 

Конформације циклоалкана, геометријска 
изомерија, оптичка изомерија. 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
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Питања ученика 

ОС по нивоима       

2.ХЕ.2.3.1 
2.ХЕ.2.3.2. 
2.ХЕ.2.3.3. 
2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.1. 
2.ХЕ.3.3.5. 
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V - ТЕМА/МОДУЛ: Органска једињења с кисеоником Време: јануар, фебруар, март, 
април 
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На почетку теме се активирају предзнања ученика о класама органских једињења са кисеоником. 

Проширивање претходно стеченог појмовног оквира укључује да ученици разликују да је хидроксилна 
функционална група код алкохола везана за алкил-, а код фенола за арил-групу и да према томе 
објашњавају разлику у реактивности алкохола и фенола. Ученици разликују алдехиде од кетона на основу 
тога да ли је карбонилна група везана за алкил– (или арил-) групу и водоник, или за алкил-, или арил-групе. 
Карбоксилне киселине идентификују према карбоксилној функционалној групи и објашњавају како 
заменом хидроксилне групе у карбоксилној групи настају деривати карбоксилних киселина. Очекује се да 
објашњавају оксидациони низ кисеоничних једињења, тј. да одређују и уоче промену оксидационог броја 
угљеника који је везан за хидроксилну групу, у карбонилној и карбоксилној групи. Очекује се да ученици 
објашњавају које функционалне групе могу да граде водоничне везе и како то утиче на физичка својства 
једињења с кисеоником. При објашњавању физичких својстава (температуре топљења и кључања, 
растворљивост у води), очекује се да ученици примењују знање о хемијским везама и међумолекулским 
интеракцијама, о утицају поларности функционалне групе и дужине угљоводоничног низа. Очекује се да 
пишу једначине супституције, адиције и елиминације представника класа органских кисеоничних 
једињења, имајући у виду функционалне групе и услове под којима се хемијска реакција дешава. У оквиру 
теме разматрају се типови изомерије, посебно оптичке изомерије. Користећи IUPAC номенклатуру 
ученици именују органска кисеонична једињења, а користе и уобичајене (тривијалане) називе органских 
супстанци које имају примену у свакодневном животу. Очекује се да ученици упоређују физичка и 
хемијска својства алкохола, да разматрају везу између структуре, својстава и практичне примене 
припадника ове класе једињења, и да разликују њихова својства од својстава фенола. Такође, очекује се да 
класификују алкохоле према различитим критеријумима: према броју хидроксилних група и врсти атома 
угљеника за који је везана хидриксилна група. Посматрањем демонстрационих огледа ученици би требало 
да уоче поступак добијања натријум-алкохолата, испитивање и упоређивање киселинско-базних својстава 
органских једињења са кисеоником. Очекује се да објашњавају реакцију естерификације алкохола са 
минералним кисеоничним киселинама, као и да, зависно од услова реакције, могу настати алкени (на 
температури од 170 °C), или етри (у вишку алкохола и на температури од 140 °C). Писањем једначина 
нуклеофилних супституционих реакција алкохола са халогеноводоничним киселинама, ученици повезују 
алкохоле са претходним градивом о халогеним дериватима угљоводоника. На основу демонстрационих 
огледа и лабораторијских вежби ученици уочавају да се оксидацијом примарних алкохола добијају 
алдехиди, а секундарних кетони, да даљом оксидацијом настају карбоксилне киселине (са истим или мањим 
бројем C-атома у молекулу). Поред тога, очекује се да објашњавају како се оксидацијом алкена добијају 
полихидроксилни алкохоли, гликол и глицерол, редукцијом алдехида примарни, а редукцијом кетона 
секундарни алкохоли. Важно је да ученици наводе значај и примену алкохола у свакодневном животу 
(укључујући и злоупотребу): метанола, етанола, етилен-гликола, глицерола. 

Кроз лабораторијске вежбе они испитују и објашњавају хемијска својства алкохола, разлику у 
реактивности примарних, секундарних и терцијарних алкохола, реакције оксидације оксидационим 
средствима, својства двохидроксилних и трохидроксилних алкохола, примену етилен-гликола као 
„антифриза”. Приликом учења о фенолима важно је да ученици уоче како су хемијска својства фенола 
условљена структуром, да објашњавају киселост фенола и реакције електрофилне ароматичне супституције 
на бензеновом прстену. Од ученика се очекује да наводе значај фенола и описују примену, као и последице 
загађења животне средине, јер је фенол најчешћи загађивач воде. Ученици би требало да објашњавају како 
поларност карбонилне групе утиче на физичка и хемијска својства алдехида и кетона, и да на основу 
структуре и поларности карбонилне групе претпоставе тип хемијске реакције (нуклеофилна адиција). 
Очекује се да објашњавају како настају полуацетали, да то повежу са постојањем моносахарида у облику 
цикличних полуацетала, као и да објасне другачији тип реакције у којој настају ацетали (нуклеофилна 
супституција). У оквиру теме ученици би требало да уче о поступцима добијања алкохола, укључујући 
Грињарову реакцију. Такође у синтетичком погледу реакција алдолне адиције и кондензације је веома 
значајна, јер се угљеников низ продужава за два C-атома (заступљена је и у метаболизму). У 
лабораторијској вежби ученици испитују оксидацију алдехида калијум-перманганатом у неутралној, базној 
и киселој средини, редукцију Фелинговог реагенса, редукцију Толенсовог реагенса. Практичан значај 
алдехида и кетона ученици разматрају са становишта својства и примене (метанала, етанала...). Очекује се 
да ученици објашњавају физичка својстава карбоксилних киселина на основу знања о поларности 
функционалне групе и могућности грађења водоничне везе, да упоређују и објашњавају киселост 
карбоксилних киселина, алкохола и фенола, и да то илуструју хемијским једначинама (реакције са 
металом, базом и солима угљене киселине). Разматрање хемијских реакција карбоксилних киселина 
обухвата редукцију карбоксилних киселина, реактивност дикарбоксилних киселина, незасићених и 
супституисаних карбоксилних киселина, добијање деривата карбоксилних киселина. У наставку учења о 
дериватима карбоксилних киселина, очекује се да ученици представљају хемијским једначинама реакције 
хидролизе, амонолизе и алкохолизе. Хидролизу естара ученици могу повезати и са применом у 
свакодневном животу. У току лабораторијских вежби ученици добијају етанску киселину из њених соли, 
испитују растворљивост карбоксилних киселина у води и органским растварачима, упоређују киселост и 
дејство карбоксилних киселина на метале, базe, NaHCO 3 , и добијају сапун хидролизом масти или уља. 
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Синтеза аспирина илуструје важне индустријске процесе, а израчунавање приноса реакције оспособљава 
ученике да уочавају однос између теоријског и експерименталног 

приноса, вреднују добијене резултате и критички преиспитују поступак. У извештају о 
експерименталном раду ученици могу навести и информације о овој физиолошки активној супстанци, као и 
о односу према њеној правилној употреби у сврху очувања здравља. У оквиру теме ученици природно-
математичког смера, за разлику од ученика гимназије општег типа, кроз упоредни преглед уче 
номенклатуру, својства једноставних хетероцикличних једињења која као хетероатом садрже кисеоник, и 
наводе практични значај, односно примену једињења. 
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– именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући 
различите видове изомерије; 

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким 
својствима представника сваке класе; 

– објасни и илуструје хемијским једначинама повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући механизме реакција под условима у којима се одвијају; 

– објасни састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима, њихово добијање и 
значај у свакодневном животу; 

– кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Класе и номенклатура. Врсте изомерије. Физичка 
својства. Хемијске реакције кисеоничних органских 
једињења. Примена и добијање у индустрији. 
Хетероциклицна једињења с кисеоником. 

Демонстрациони огледи: 

Грађење алкохолата. 

Демонстрациони огледи: 

Киселост фенола, реакција грађења феноксида, 
доказивање фенола помоћу гвожђе(III)-хлорида. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Алкохолно врење, испитивање растворљивости, 
сагоревање етанола, одређивање структуре алкохола – 
Лукасов тест, оксидација алкохола, „алко-тест”, 
јодоформска реакција 

Лабораторијска вежба −2 часа 

Својства двохидроксилних и трохидроксилних 
алкохола. Дехидратација глицерола, добијање глицерата 
бакра, етилен-гликол: својства и примена 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Оксидација алдехида калијум-перманганатом у 
неутралној, базној и киселој средини. Редукција 
Фелинговог реагенса. Редукција Толенсовог реагенса. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Добијање етанске киселине из њених соли; 
растворљивост у води и органским растварачима; 
упоређивање киселости и дејство карбоксилних киселина 
на метале, базe, NaHCO3. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Хидролиза масти и уља и добијање сапуна. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Синтеза аспирина и квантитативно изражавање 
приноса. 

Лабораторијске вежбе − 2 часа 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 
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Карактеристични спектри органских једињења са 
кисеоником. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима       

2.ХЕ.2.3.1 
2.ХЕ.2.3.2. 
2.ХЕ.2.3.3. 
2.ХЕ.2.3.4. 

2.ХЕ.3.3.5. 
2.ХЕ.3.3.6. 

2.ХЕ.3.3.7. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:  

Органска једињења са азотом и сумпором 
Време: мај 

Ц
и
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Органска једињења са азотом и сумпором ученици класификују на основу функционалних група. 
Ова тема у гимназији природно-математичког смера обухвата и важна хетероциклична органска једињења. 
Од ученика се очекује да пишу формуле и називе нитро-једињења, амина, амонијум-соли, тиола, сулфида и 
дисулфида, као и формуле и називе изомера амина и тиола. О физичким својствима ученици могу учити 
кроз заједнички преглед, а затим разматрати разлике у хемијским својствима. Ради стицања 
функционалних знања, потребно је да ученици разматрају информације о примени ових супстанци, и да их 
повезују са структуром и својствима супстанци. Очекује се да они хемијским једначинама представљају 
реакције амина, нитро-једињења, тиола и дисулфида, да објашњавају како се настала једињења могу 
користити за добијање других супстанци тако да имају што мањи негативан утицај на животну средину. 
Лабораторијски рад ученика у оквиру ове теме обухвата екстракцију и хроматографија природних и 
вештачких боја.  
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– именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући 
различите видове изомерије; 

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким 
својствима представника сваке класе; 

– објасни и илуструје хемијским једначинама повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући механизме реакција под условима у којима се одвијају; 

– објасни састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима, њихово добијање и 
значај у свакодневном животу; 

– кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Класе и номенклатура. Изомерија. Физичка 
својства. Хемијске реакције органских једињења са 
азотом и сумпором. Примена. 

Хетероциклична једињења. Боје. 

Лабораторијска вежба − 2 часа 

Екстракција и хроматографија природних и 
вештачких боја (пигмената). 

Лабораторијске вежбе − 2 часа 

Карактеристични спектри органских једињења са 
азотом и сумпором. 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима             

2.ХЕ.3.3.1. 
2.ХЕ.3.3.2. 
2.ХЕ.3.3.8. 

2.ХЕ.3.3.9. 
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VII - ТЕМА/МОДУЛ: Органске загађујуће супстанце Време: јун 
Ц
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При разматрању загађивања животне средине ученици би требало да сагледају сложеност проблема, 
да он обухвата узрок, интензитет, трајање, здравствене, еколошке, економске, естетске и друге ефекте, а да 
производња хране, енергије, лекова, материјала, неопходних за опстанак човека, обухвата поступке и 
хемијске реакције у којима настају потребни производи, а уз њих и супстанце које се могу означити као 
отпад, због чега се све више различитих супстанци може наћи у природи. Потребно је да ученици уочавају 
да супстанце доспевањем у животну средину, зависно од њихових физичких и хемијских својстава, могу 
изазвати промене, мањег или већег интензитета, као и да почетна промена може покренути серију других 
промена. Ученици би требало да идентификују загађујуће органске супстанце које могу изазвати 
нарушавање квалитета животне средине и изворе загађивања, тј. места на којима оне улазе у животну 
средину (димњак, излазне цеви отпадне воде, незаштићене депоније отпадног материјала). У разматрању 
процеса изазваних загађујућим супстанцама, важно је да ученици уочавају да се за сагледавање њиховог 
утицаја на животну средину морају узети у обзир и бројни природни фактори (промена температуре, 
кретање ваздуха, промена влажности ваздуха, кретање воде, итд), као и интеракције до којих долази између 
загађујућих супстанци, да је потребно пратити међусобну повезаност процеса у животној средини, да 
промена у једном сегменту животне средине изазива одређене промене у свим осталим сегментима. У 
оквиру теме потребно је да ученици разматрају мере које се могу предузети у циљу спречавања загађивања 
ваздуха, воде и земљишта. 
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–анализира однос између хемијских научних принципа и технолошких процеса, и према принципима зелене 
хемије критички процењује утицај хемије и хемијске производње на појединца, друштво и окружење; 

– одлаже и складишти супстанце сагласно принципима зелене хемије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Рециклирање. Биоотпад. Медицински отпад, 
прехрамбени отпад. Одржива производња. Циркуларна 
економија. Управљање отпадом. 

Лабораторијске вежбе − 3 часа 

Рециклирање. Екстракција природних боја из 
биоотпада. 

У целокупном наставном процесу у области 
органске хемије важно је стално успостављати везе са 
претходно ученим садржајима хемије. Наставне теме су 
конципиране с циљем да се ученици стално подстичу да 
пореде својства органских супстанци, увиђају 
сличности и разлике, и доводе их у везу са структуром 
молекула. Лабораторијске вежбе се организују с 
половином одељења, а ученици их изводе у пару или 
групи до четири ученика. Током вежби ученици 
примењују научни метод и максимално се активирају у 
планирању, реализацији, елаборирању и тумачењу 
резултата експеримената. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима             2.ХЕ.3.5.2. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе хемије. Овај вид 
наставе је предвиђен за ученике који показују посебно интересовање за изучавање хемије и који са лакоћом 
савладавају наставно градиво. У раду поћи од знања и могућности ученика, за сваког ученика припремати 
диференциране задатке и применити индивидуализовану наставу. Сврха додатне наставе је да се проширивањем и 
продубљивањем знања стечених у редовној настави омогући ученицима потпунији развој према индувидуалним 
способностима и склоностима. Садржаји, методе и поступци рада претежно се бирају према жељама и 
интересовањима ученика. Изабрани садржаји рада треба да се надовезују на градиво обрађеном на редовној настави, 
да га проширују и обогаћују. Додатна настава се организује у мањим групама. Ученици могу да раде и пројектне 
задатке који су предвиђени за рад у оквиру слободних активности, да се на часовима додатне наставе припремају за 
такмичење из хемије, да планирају и сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања 
информација и слично. 

Задаци додатне наставе хемије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и практично га примењују. 
На овим часовима ученици ће се припремати за: 

• такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва (школско, градско, 
републичко); 

• смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства 
просвете (међуокружно и републичко). 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену.  

 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер Разред: Трећи 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Рачунарство и информатика се изводи са половином одељења, у рачунарском 
кабинету, у групама не већим од 15 ученика. Кабинет је опремљен са 10 рачунара и Интернетом.  
Настава се са целом групом одвија када се ученици кроз дискусију и демонстрацију апликације 
уводе у нове области. Ученици раде самостално - један ученик – један рачунар), у паровима – када 
истовремено решавају постављене задатке и проблеме,или у мањим групама – за почетну анализу 
и идеје за начин решавања проблема.  
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Реализацији програма је усмерена на пројектну и проблемску наставу, ка активном и кооперативном учењу. Циљ учења 
предмета је стицање знања, овладавање вештинама и формирање кричког мишљења и ставова за целоживотно учење. 
Ученик развија способност ефективне примене рачунара на рационалан, етичан и безбедан начин. 

Задаци наставног предмета Рачунарство и информатика је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине из 
области информационо-комуникационих технологија ради испуњења постављених циљева и задатака у свакодневном 
животу, даљем школовању и будућем раду, уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне предметне 
компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, 
као и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Рачунарска графика 
Време: септембар и октобар, 8 
часова  

Ц
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Стицање знања о начинима представљања слика у рачунару, обради и приказивању слика на екрану и 
штамању слика. 
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По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− објасни принципе растерске и векторске графике, 

− опише моделе представљања боја у рачунару, 

− користи алате за уређивање и трансформацију слике, 

− оптимизује креирану слику за приказ на различитим медијима, 

− одабере одговарајући формат записа слике. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

− Карактеристике рачунарске графике 
− Модели приказа боја 
− Растерска и векторска графика 
− Рад у програму за растерску графику 
− Формати записа слике и врсте компресија 

 

Објаснити разлику између векторског и 
растерског представљања слике, предности и 
недостатке једног и другог начина. 

Анализирати избор модела боја (RGB CMYK) у 
односу на намену, као и резолуцију графичке датотеке 
у односу на конкретне потребе, штампање или 
коришћење на дигиталном уређају или постављање на 
интернет.  

Анализирати количину меморијског простора 
који заузима иста дигитална слика припремљена за 
приказивање на вебу или слање електронском поштом.  

Објаснити најчешће технике компесије података, 
са губицима и без губитака квалитета слике. Разматрати 
различите формате записа фотографије. 

Примењивати основне геометријске 
тренсформације над сликом, алате за селекцију и 
основне кореције дигиталних слика и фотографија 
(промена осветљености и контраста, примена филтера и 
ефеката). 

Указати на могућност конверзије једног типа у 
други и превођење из једног модела боја у други модел. 

На сликама преузетим са интернета, или 
направљени мобилним телефоном ученици увежбавају 
технике основних корекција и обраде фотографије. 
Обрађују и припремају слику за штампу, веб и 
објављивање слика. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Веб дизајн 
Време:октобар - март,  
19 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о креирању веб страница помоћу описног језика  

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− креира једноставан веб-сајт на основу готових веб-решења, 

− креира статичку веб-страну коришћењем HTML-a, 

− стилизује веб-страну коришћењем CSS-a, 

− креира једноставан веб-сајт  
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Наставнe јединицe Начин реализације 

− Готова веб-дизајн решења 
− Универзални принципи веб дизајна 
− Основе HTML-a, основни елементи и атрибути 
− Стилови (CSS), основни селектори, својства и 

вредности 
 

 
Објаснити појам веба, поделу на статички и 

динамички веб, поделу на клијентске и серверске 
технологије и технологију веб-дизајна. 

Објаснити синтаксу језика HTML-a, тагове 
(отворајуће и затварајуће и самозатварајуће), атрибуте 
и мета-тагове. Објаснити улогу CSS стилова код 
визуелног стилизовања страна. Описати коришћење 
интерног и екстерног стилског описа увезеног у веб-
страну.  

Описати основне селекторе у језику CSSи 
основна својства елемената и њихове вредности. 

Странице се креирају у текстуалном едитору, а  
ученици се подстичу да примене стечена знања из рада 
са програмима за обраду текста и слика и тако 
припреме садржај за сопствене веб стране. 

У виду пројекта ученици креирају веб-странице, 
на задату тему, које садрже одређене HTML елементе 
(наслове, поднаслове, параграфе, листе, табеле, слике, 
линкове, видео материјал). Пројекат треба да садржи 
неколико повезаних страна и  CSS стилове. 

Код ученика перманенто развијати свест о 
важности поштовања правних и етичких норми при 
коришћењу интернета, критичком прихватању 
информација са веба, поштовању ауторских права при 
коришћењу информација са веба, поштовању права 
приватности. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет, микрофон, звучници, дигитална камера  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Клијентско веб програмирање Време:април –јун, 10 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о креирању веб страница коришћењем језика Java Script 

И
сх

о
д

и
 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− креира веб-страницу која садржи формуларе, 

− обради податке унете преко формулара коришћењем језика Java Script, 

− креира веб-страницу са интерактивним елементима 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

− Израда формулара у веб страници 
− Основе језика Java Script 
− Убацивање интерактивних елемената у веб страницу 

коришћењем језика Java Script 
 
 

Описати елементе HTML намењене креирању 
формулара на примеру готове форме за логовање на 
некој веб стани. Објаснити основне елементе форме.  
Објаснити уводне задатке са изразима, гранањем, 
петљама, рад са низовима података и писање 
једноставних функција. Упоредити са програмирањем у 
претходном разреду (програмски језик Python). 
Показати објектни модел документа који омогућава да 
се елементима веб стране приступа путем објеката у 
програму (DOM – Document Object Model). 
Подстицати ученике да током програмирања користе 
документацију. 
Илустровати кроз примере опште механизме графичког 
корисничког интерфејса. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка рачунарској графици или веб-дизајну. 
Могуће је користити и неке специјазоване JavaScript/CSS библиотеке. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

    Природно-математички  смер Разред: 
  

3/4,5,6
,7    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

  74    

Просветни гласник: 

(„Службени 
гласник РС”, 

бр. 88/17, 
27/18 – др. 

закон, 10/19 и 
6/20), 

      Година: 2022.    

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 
физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

       Циљ образовно – васпитног рада је:. 

 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

 

Задаци образовно – васпитног рада 

 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

         ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

     МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АТЛЕТИКА 

- комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

- користи усвојене технике у свакодневном  животу 

- доводи у везу развој физичких способности(издржљивости, брзине и снаге) са трчањем 

     ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирање физ.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине и  заблуде о алкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техника трчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајно трчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу у скопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

          ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни и тројни 
27.Чување блока и игра на смањеном терену 
28.Улога либера у одбојци 
29.Постава 5:2 и 5:1 распоред позиција играча по 
     специјалности 
30.Увежбавање пређених елемената игре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      
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V - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
            

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  
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VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра        
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   
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VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
    Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте Стони 
тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно Стони 
тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту одбрану,Стони 
тенис: Игра у дублу  
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти       одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 1-4 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  Секција Одбојка годишњи број 
часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2ч 

  Стрељаштво годишњи број часова 18:Основни принципи стрељаштва 

 Селекција Основни став у гађању ваздушном пушком 2 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање2 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања5 

Гађање4 

Слободно испуцавање5 

Основни принципи стоног тениса секција 

Селекција ,Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 

Основни принципи Рукомета секција 

Селекција ,Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

Игра 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Грађанско васпитање 

Образовнипр
офил: 

     Прородно-математички смер Разред: трећи 

Предмет:      Грађанско васпитање 
Недељнифон
дчасова: 

1 
Годишњифон
дчасова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: LXIX 

Начин 
реализације: 

-Изборни програм Грађанско васпитање у трећем разреду надовезује се на активности предвиђене 
програмом за први и други разред и доприноси остваривању општих исхода образовања и 
васпитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. 
-Програм се и даље остварује кроз истраживачки и пројектни рад на начин како је то описано у 
општем упутству које се односи на све изборне програме. 
-Као и у претходним разредима програм садржи две теме. Теме пружају велике могућности за 
истраживачке активности и осмишљавање пројекта. 

 
Циљеви и задацинаставногпредмета: 

 

-Циљеви образовно-васпитног рада 

 

-је да ученик изучавајући различите друштвене појаве и процесе постане свестан својих права и одговорности, осетљив 
за потребе права појединца и заједнице и спреман да активно делује у заједници уважавајући демократске вредности. 

 

 

-Задаци образовно-васпитног рада 

 

-исказује поштовање,брани и афирмише људска права, демократију и владавину права 

-критички разматра питања о учешћу грађана у демократском друштву, о миру и претњама миру 

-својим понашањем показује толеранцију на различитост 

-брани став о значају солидарности и волонтеризма за демократско друштво 

-препознаје ситуације које угрожавају демократију и мир 

-проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о људским правима, учешћу 
грађана у демократском друштву, негативним појавама у друштву и претњама миру 

-у комуникацији активно слуша друге и дискутује  аргументовано  

I - ТЕМА/МОДУЛ: Људска права,грађани и демократија 

Време:Септембар 
              Октобар 
              Новембар 
              Децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 -Упознавање ученика са планом за заштиту ученика од дискриминације,насиља злостављања и занемаривања. 

-упознавање ученика са људским правима 

-упознавање ученика са учешћем ученика у демократском друштву  

-Упознавање ученика са културом људских права... 

И
сх

о
д

и
 

-Наведе карактеристике људских права 

-критички разматра механизме надзора поштовања људских права и санкционисање њиховог кршења 

-образложи значај учешћа грађана на изборима и референдумима 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Карактеристике људских права 
-Развој људских права 
-Међународни механизми надзора поштовања људских 
права и санкционисање њиховог кршења 
-Могућности и начини учешћа грађана у демократском 
друштву  
-Грађанска солидарност и волонтеризам 
-Корупција и демократија 
-Култура људских права 

-праћење људских права и њихов развој 
-на различитим примерима приказати кршење људских 
права и њихово санкционисање 
-осмишљавање различитих пројеката  
-Радионице 

Методе рада      монолошко-дијалошка, дијалошка 
Облици рада      Фронтални,рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Литература, препоручени релевантни сајтови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти      Учествовање ученика у дискусијама, дебатама, радионице 

Начин праћења 
     Систематскопраћење и евидентирањеактивностиучениканачасу, учествовање 
и иницијатива у дискусијама, применастеченогзнања, редовност у 
писањудомаћихзадатака, питања и одговориученика. 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:      Мир и претње миру 

Време:Јануар 
              Фебруар 
              Март 
              Април 
              Мај 
              Јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Мир као људско право 

-Упознавање ученика са индексом светског мира 

И
сх

о
д

и
 

-Наведе показатеље светског мира и државе највишег и најнижег индекса 

-Критички процењује изазове и претње миру у будућности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Мир као људско право 
-Међународно хуманитарно право 
-Економске политике наоружања 
-Антиратни грађански активизам 
-Насилни екстримизам 
-Насиље у спорту 
-Индекс светског мира 
-Изазови и претње миру-поглед у будућност 

-Подстицање ученика на осмишљавање што 
разноврснијих начина истраживања и  да развијају што 
критичнији однос према добијеним подацима 
(тачност,поузданост,релевантност) 

Методе рада      Монолошко-дијалошка, дијалошка 
Облици рада      Фронтални,рад у групама,индивидуални рад 
Ресурси      Литература, препоручени релевантни сајтови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Учествовање ученика у дискусијама,дебатама,радионице 

Начин праћења 
     Систематскопраћење и евидентирањеактивностиучениканачасу, учествовање 
и иницијатива у дискусијама, применастеченогзнања, редовност у 
писањудомаћихзадатака, питања и одговориученика. 

ОС по нивоима                   

 

Верска настава – православни катихизис 
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Образовни 
профил: 

Друштвено језички и природно математички Разред: 3 

Предмет: 
Верска настава-православни 
катихизис 

Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 11 Година: 2016 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које наставник 
у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 

Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика који 
су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да стално има на уму 
да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) б) 
Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  

-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса 
група располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а 
мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 
реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , 
облика рада и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да 
води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У 
остваривању  савремене наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор 
ученичких активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче 
садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном 
простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање 
духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање сопственог 
верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене историјски дате 
Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских 
искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност 
Цркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну 
веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског 
виђења живота и постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о 
свету , којиима се настоји показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве 
) обухвата сва позитивна искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се 
спроводи како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне 
поставке спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према Богу као 
Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, 
такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); - 
развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, 
животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у 
светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и 
цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва 
(при чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању заједничког живота 
са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима 
различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради уверење да је 
свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те 
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перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом 
човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод Време: 1 час   
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са садржајем предмета , планом, програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса.  

Установити каква су знања стекли и ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 Сагледа садржаје којима ће се бавити настава православног катихизиса у току 3 год средњешколског или 

гимназијског образовања. 

Уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 
школовања. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1. Понављање кључних појмова обрађених у другом 
разреду средње школе 

Ученицима објаснити специфичност наставе 
Православног катихизиса у средњој школи или 
гимназији и новине у наставном програму за 3 годину. 
Такође у склопу уводног часа је рекапитулација свега 
оног што су ученици обрадили а тиче се градива из 
петходних разреда Православног катихизиса. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Христос истинити Бог и истинити Човек Време: 5 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученицима пружити основ за разумевање значаја Христове личности и Његовог живота за наше 
спасење. 

- Протумачити ученицима Христова имена : Нови Адам, Месија и Емануил 

- Протумачити ученицима пролог Јеванђеља по Јовану 

- Ученицима пружити основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек. 

- Упознати  ученике са теологијом иконе – да се на иконама пројављује историјска и есхатолошка 
димензија. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да разуме значење израза Нови Адам, Месија, Емануил и 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 Бог представља 

- Моћи да наведе основне разлике између слике и иконе. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија и 
Емануил 

2. Исус Христос – Оваплоћени Логос Божји 

3. Христос истинити Бог и истинити Човек 

4. Христос истинити Бог и истинити Човек 
5. Теологија иконе 

Господ Исус Христос, Његова света и богочовечанска 
личност доминира у овој теми, те стога смо фокусирани 
да тајну Христове личности кроз Јеванђеље приближимо 
ученицима како би стекли основ за даље развијање 
богословља о Христовој личности. Обрађујемо најдубље 
теолошке теме и користимо се најдубљим теолошким 
речником како би ученицима приближили тајну 
Христовог доласка у овај свет, Тајну Христовог 
Богочовештва и тајну нашег спасење. На крају ове теме 
говоримо о светим Иконама које су израз нашег 
најдубљег поштовања самога оваплоћеног Бога и 
његових Светих. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Приближило се Царство Божје Време: 7 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Пружити ученицима основ за разумевање да Христос доноси Царство Божије у свет 

- Посматрати Христово учење о блаженствима у савременом контексту 

- Предочити ученицима Христово учење о Царству Божијем 

- Христова проповед има универзални карактер 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да закључи да је Царство Божије заједница са Христом 

- Моћи да увиди актуелност Христове проповеди 

- Знати да је Христова делатност и проповед позив свима у Царство Божије 

- Моћи да увиде како поуке из Христове проповеди могу да примене на сопствени живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Почетак Христове проповеди 
2. Блаженства 
3. Беседа на гори 
4. Параболе о Царству Божјем 
5. Параболе о Царству Божјем 
6. Царство Божје – циљ Христове проповеди 
7. Царство Божје – циљ Христове проповеди 

Ову тему започињемо почетком Христове проповеди 
која нам је записана у Јеванђељима и коју заједно са 
ученицима анализирамо и тумачимо. На ту почетну 
Христову проповед се надовезују Блаженства, која су 
успутства за наш Хришћански живот и која такође 
тумачимо и читамо. Ту су неколико прича о Царству 
Божијем чија тумачења појединих Светих Отаца читамо 
и на крају говоримо о Царству божијем на основу 
Јеванђеља као циљу Христових проповеди. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 
  



[Type the document title] 
 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Где је Христос ту је и Царство Божје Време: 9 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Упознати ученике да Христос у својој личности обједињује Царску , Првосвештеничку и Пророчку 
службу. 

- Протумачити ученицима догађај и тропар Преображења у  светлости исихастичког искуства Цркве. 

- Подстаћи ученике на размишљање да је Христоова смрт на крсту крајњи израз љубави Бога према 
човеку 

- Упознати ученике са есхатолошком димензијом Свете Литургије. 

- Ученицима указати да је Христовим Вазнесењем Христос прослављен као Господ и да је у Њему 
прослављена људска природа. 

- Ученицима пружити основ за разумевање да је и после свог Вазнесења Христос са нама у све дане 
до свршетка века. 

- Протумачити ученицима неколико новозаветних пневматолошких одељака. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 на смрћу и Христовом 
сталном присуству. 

- Моћи да, причешћујући се, доживљава себе као учесника Тајне Вечере. 

- Моћи да у основним 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 на принудна 

- Знати да је општење са Христом и данас могуће у заједници Духа Светога – у Цркви 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Где је Христос ту је и Царство Божје 
2. Где је Христос ту је и Царство Божје 
3. Преображење Христово и објава Његовог 

страдања 
4. Преображење Христово и објава Његовог 

страдања 
5. Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим 
6. Тајна Вечера слика Царства Божјег 
7. Христос Нова Пасха 
8. Вазнесење и Други Долазак Христов 
9. Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице и Цар 

Небески 

Што се тиче реализације ове теме у којој су наставне 
јединице које се тичу Христовог овоземаљског живота и 
појединих догађаја који се тичи личности Христове. Ове 
догађаје казујемо ученицима како би стекли потпунију 
слику о Христовој личности. На крају говоримо о Духу 
Светом као трећем лицу Пресвете Тројице. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   
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V - ТЕМА/МОДУЛ: Мој живот у Христу Време: 5 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Подстицати ученике на хришћански однос према свету, себи и ближњима указивањем на пример Христа 
чији је живот испуњен безусловном љубављу према сваком човеку. 

- Подстицати ученике да се свакодневно труде у подвигу делатне љубави према Богу и ближњима. 

- Упутити ученике да је основни смисао хришћанског етоса волети друге као што Христос воли нас 

- Омогућити ученицима основ за разумевање да Христов закон љубави није могуће испуњавати на 
формални начин 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да разуме да покајање  ( преумљење) значи постављање Царства Божијег за приоритет живота 

- Моћи да разуме да покајање подстиче човека да тражи Царство Божије 

- 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 Божијем 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Покајање и праштање 
2. Покајање и праштање 
3. Труд и ревност 
4. Вера и формализам у вери 
5. Света Литургија – пројава Царства Небеског 

У овој теми говоримо о значају хришћанског етоса у 
Цркви тј о  животу по Христовим заповестима и животу 
по Јеванђељу. Веома је битно својим животом сведочити 
своју веру у Васкрслог Господа. Због тога је битно и 
покајање и праштање у нашим животима. Наш 
хришћански етос је предуслов за учествовање у Тајни над 
Тајнама-светој Литургији која је пројава Царства 
Небеског а о чему говоримо у последњој наставној 
јединици ове теме. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Светотајински живот Цркве Време: 4 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Омогућити ученицима да схвате да је наш живот у Цркви незамислив без учешћа у Светим Тајнама 

- Упознати ученике да Крштењем и Миропомазањем човек задобија еклисиолошшку ипостас ( 
црквени идентитет) 

- Омогућити ученицима разумевање да су Исповест и Покајање обновљеење благодати Крштења. 

- Указати ученицима да је свештеничка служба продужетак Христовог служења којим је Он спасао 
свет. 

- Указати ученицима да се учешћем у Светим Тајнама постаје део Тела Христовог. 

- Развијати свест ученика да је Света Литургија Тајна Божијег присуства у свету и уласка у Царство 
Божије 
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И
сх

о
д

и
 

- Моћи да на основном нивоу 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 и лаик) и увиди 
њихову повезаност 

- Бити свестан да све Тајне свој смисао добијају у Литургији. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Крштење и Миропомазање 
2. Покајање и исповест 
3. Свештенство 
4. Света Литургија – Светајна Цркве 

Овде говоримо ученицима о Светим Тајнама које су 
убројане у Цркви међу 7 светих Тајни. Најважнија је 
Света Тајна Крштења. Са ученицима проћи кроз 
структуру и поредак ових Светих Тајни које се налазе у 
Требнику и протумачити молитве које се читају 
приликом савршавања ових Светих Тајни. Некада су све 
свете Тајне биле спојене са Литургијом као светајном 
Цркве те стога на крају говоримо о односу Светих Тајни 
са Литургијом јер је Литургија извор и циљ светих 
Тајни. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература и Требник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма и Требника 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Новозаветна ризница Време: 6 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Пружити ученицима основ за разумевање целокупног домостроја спасења на примеру анафоре 
Светог Василија Великог 

- Детаљно протумачити ученицима молитву Оче наш у контексту Литургије 

- Пружити ученицима основ да повежу Христов однос према потребитима са харитативном 
делатношћу хришћана данас 

-  Предочити ученицима кроз јеванђелске текстове да у прихватању Христове Тајне нема 

        раздора међу људима 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 

- Мооћи да уочи у којој је мери напредовао и савладао предавано градиво у 3 год учења Православног 
катихизисса . 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Анафора Светог Василија Великог 
2. Литургијски контекст молитве Оче наш 
3. „Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...ˮ 
4. Христов однос према потребитима 
5. Христов однос према потребитима 
6. Сви сте једно у Христу 

Бавимо се на крају године још неким темама 
богословским и актуелним у савременом свету. 
Обрађујемо Литургију светог Василија Великог, 
структуру и садржај. Такође тумачимо молитву Оче наш 
у Литургијском контексту. На крају говоримо о 
Христовом односу према сиромашнима што је пример и 
нама како поступати према сиромашнима јер смо у 
Христу сви једно. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма  

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 
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Примењене науке 1 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички/Природно математички Разред: 3 

Предмет: Примењене науке 1 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја, а које 
наставник може да допуни. У оквиру сваке теме наставник у уводном делу, презентује материјал 
који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему најчешће у облику проблемских 
питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну тему са различитих аспеката 
проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности наставник треба да помогне 
ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. Ученици могу да истражују 
у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред прикупљања података са 
релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће је истражити и 
испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, суграђани и 
стручњаци за неку област. На часовима посебну пажњу наставник треба да посвети изношењу 
мишљења и ставова када су у питању теме које су актуелне и осетљиве. Како би наставни процес 
био успешан потребно је да наставник континуирано врши и самоевалуацију наставног процеса 
ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета Примењене науке 2 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. 

Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталим наставним програмима. Повећање ефикасности образовања и васпитања и 
унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Поремећаји понашања у исхрани 
                                -  од дијете до анорексије 

Време:16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици се упознају са правилном исхраном, врстама дијета, и поремећајима који настају услед 
поремећеног начина исхране. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са планом и програмом 
- Исхрана 
- Дијета 
- Поремећаји у исхрани 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Употреба ГПС система за праћење кретања 
                                    угрожених врста животиња 

Време:12 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Упознавање ученика са ГПС системима и начином рада, упознавање са угроженим врстама животиња и 
употреба ГПС система као помоћ у очувању угрожених врста животиња. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- ГПС системи  
- Угрожене врсте животиња. 
-  Радио таласи. 
-  Геостационарни сателити. 
- ГПС систем позиционирања у простору. 
- Мониторинг кретања јединки.  

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Деловање фарбе за косу на 
                                     организам  човека 

Време:14 часова  
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са функцијом и грађом длаке човека, са хемијским реакцијама при бојењу косе и утицај 
боје за косу на људско здравље и животну средину. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Грађа и функција длаке човека. 
-  Својства, састав и улога пигмента меланина. 
-  Основне хемијске реакције при бојењу косе. 
-  Утицај боја за косу на људско здравље и животну 
средину. 
-  Развој технологије у производњи боја за косу. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Аутоимуне болести Време: 16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом аутоимуне болести, њиховим могућим узроцима и методама лечења. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-     Типови аутоимуних болести. 
- Узроци и симптоми изазвани вирусима, поремећајима 
микроба у цревима, токсичним хемикалијама, исхраном, 
пестицидима, тешким металима, фарбама за косу, 
козметичким производима. 
-  Лечење. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Утицај буке на здравље човека и  
                                     животну средину 

Време: 16 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Упознавање ученика са чујним опсегом човека и животиња, утицајем буке на живи свет и начином заштите 
од буке. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-  Звучни таласи и звучно поље. 
-  Чуло слуха човека- чујни опсег и праг чујности. 
- Чујни опсег код животиња- разлике у односу на човека. 
-  Извори буке и утицај буке на човека и живи свет. 
-  Могућности и начини заштите од буке. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

 Допунска настава није планирана из предмета Примењене науке 1. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

  Додатна настава није планирана из предмета Примењене науке 1. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

   Припремна  настава није планирана из предмета Примењене науке 1. 
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Основи геополитике 

Образовнипр
офил: 

Друштвенојезички/Природноматематички Разред: 3 

Предмет: Основи геополитике 
Недељнифон
дчасова: 

2 
Годишњифон
дчасова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Дужност наставника је да упознаученикесатемама и кључнимпојмовимасадржаја. Наставник у 
уводномделу, презентујематеријалкојиученикетребадазаинтересује, а 
затимпредстављатемунајчешће у обликупроблемскихпитањапогоднихзаистраживање. 
Постојимогућностдаједнутемусаразличитихаспекатапроучававишегрупа. 
Приликомодабираистраживачкихактивностинаставниктребадапомогнеученицима у 
изборуодговарајућихизвораали и техникаистраживања. Ученицимогудаистражују у групиили у 
паровима у зависностиодинтересовања. 
Поредприкупљањаподатакасарелевантнихинтернетстраница, прегледалитературе, 
свакутемумогућејеистражити и испитивањемставова и вредностикојезаступају 
и/илизакојесезалажувршњаци, суграђани и стручњацизанекуобласт. Резултатеистраживања и 
закључке, учениципрезентујуначасу, а могуихпрезентовати и широјјавности. Наставник 
континуирановрши и самоевалуацијунаставногпроцесарадиувида у позитивне и 
негативнеаспектесвогарада. 

 
Циљеви и задацинаставногпредмета: 
 
ЦиљизборногпрограмаОсновигеополитикеједаучениковладаосновамагеополитичкемисли, 

какобисеоспособиодапрепозна и објаснистратешкеинтересе и нањимазаснованеполитикеСрбије и другихдржава, 
којимаоненастоједареализујупредности и превазиђуограничењакојапроизилазеизњиховоггеографскогположаја, 
историјског, културног, политичкогнаслеђа, друштвеног и економскогсистема. 

 

Циљобразовно – васпитнограда:  

Повезивањепретходностеченихсазнањасановим, развојкритичкогмишљења и 
успостављањеузрочнопоследичниходноса.  

 

Задациобразовно – васпитнограда  

Успостављањекорелацијесаосталиннаставнимпрограмима. Васпитањеученикананачелимапоштовања и чувања и 
богаћенакултурнебаштине (домаће, евроске и светске) 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД, ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ШКОЛЕ 
ГЕОПОЛИТИКЕ 

Време: 18 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - преиспитујеразличитеинтереседржава, нација и појединаца у 
савременомдруштвусастановиштагеополитике; 

- критичкиразматрапредности и манегеополитичкогположајаСрбије и другихдржава; 

- анализира и критичкипроцењуједобијенерезултате о геополитичкимфеноменима, процесима и 
узрочно–последичнимодносима. 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  
- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 

комунициранаконструктиванначин;  
- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима; 
- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе;  
- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 

дигиталномоблику;  
- користиосновнепојмове и идејегеополитике; 
- разликујеосновнегеополитичкешколе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Упознавањеученикасапланом и програмом 
- Штајегеополитика? 
- Развојгеополитике, предмет и задаци. 
- Појамгеополитике, њенразвој, предмет и задаци 
- Територија у геополитичкојтеорији и пракси 
- Штајегеостратегија? 
- Штајегеоекономија? 
- Територија у геополитичкојтеорији и пракси, 

геостратегија и геоекономија 
- Законигеополитике. 

Значајпрвогзаконагеополитике 
- Законигеополитике 
- Теласократија 
- Телурократија 
- Хартланд 
- Римланд 
- Острвскиполумесец 
- Скаламоћи 
- Пројекатосновнипојмовиизгеополитике 
- Пројекатосновнипојмовиизгеополитике 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: МЕЂУНАРОДЕ ОРГАНИЗАЦИ, 
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОРПОРАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛНЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 
 

Време:17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 -    познаваће значај и интересе међународнихинституција и организација у свету и Србији. 

-    познаваће утицајмултинационалнихкорпорација, као и значајрегионалнихинтеграцијазадржаве у свету и 
заСрбију. 

И
сх

о
д

и
 

- анализиразначај и улогумеђународнихорганизација и мултинационалнихкорпорација; 

- анализира и аргументујезначајучешћаСрбије у регионалним и 
међународниморганизацијамазањенгеополитичкиположај 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Међународнеорганизације и савези у 
службигеополитике 

- ЕУ и ОНУ 
- Значајскалпањасавеза у геополитици и 

врстесавеза 
- Поделасветанаблокове 
- Утицајвеликихсила у 

међународниморганизацијама 
- Раднапројектувезаномзамеђународнеорганизациј

е и савезе и њиховомутицајунагеополитку 
- Раднапројектувезаномзамеђународнеорганизациј

е и савезе и њиховомутицајунагеополитку 
- Раднапројектувезаномзамеђународнеорганизациј

е и савезе и њиховомутицајунагеополитку 
- Раднапројектувезаномзамеђународнеорганизациј

е и савезе и њиховомутицајунагеополитку 
- Раднапројектувезаномзамеђународнеорганизациј

е и савезе и њиховомутицајунагеополитку 
- Презентацијапројекта 
- Презентацијапројекта 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 
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- Међународнекоорпорације 
- Међународнекоорпорације 
- Комуникационисистеми и кохезијадржаве 
- Типовитранснационалнихинтеграција 
- Фазеразвојаинтернационалнихинтеграција и 

значајмеђународнихкорпорација 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: САВРЕМЕНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 
СРБИЈЕ 
 

Време: 24 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Разумеће да је 
садашњигеополитичкиположајСрбијерезултатсложеногисторијскогпроцесакојисеодвијаоподутицај
емсплетаразноврснихчинилацагеографског, етнографског, привредног, друштвеног, политичког и 
културно–цивилизацијскогкарактера. 

-  

И
сх

о
д

и
 - идентификујесличности и разликеизмеђугеополитичкогположајаСрбиједанас и у прошлости;  

- анализира и објашњавасавременегеополитичкедогађаје и процесе у Србији и свету;  

- критичкисагледаваутицајeразличитихгеополитичкихчинилацанаформирањеличног и 
националногидентитета; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- ПолажајСрбије у средњемвеку 
- СредњевековнаСрбијаизмеђуистока и запада. 
- Геополитика у средњевековнојСрбији и религија 
- ПојаваТуракаОсманлија и 

њиховутицајнагеополитикуБалкана 
- ПојаваТуракаОсманлија и 

њиховутицајнагеополитикуБалкана 
- Средњевековнасрпскадржава и њенположај 
- КакосемењагеополитичкиположајСрбиједоперио

дастицањанезависности? 
- КакосемењагеополитичкиположајСрбиједоперио

дастицањанезависности? 
- ГеополитичкиположајСрбије у 19.веку 
- Српско-францускиодноси у 19.веку 
- Српско-аустроугарскиодноси у 19.веку 
- Српско-британскиодноси у 19.веку 
- Српско-рускиодноси у 19.веку 
- Берлинскиконгрес и његов утицај на геополитику 
- ВеликесиленепосреднопреизбијањаПрвогсветско

грата 
- Геополитички циљеви Србије у Првом светском 

рату. 
- Геополитика Србије до Другог светског рата 
- Геополитика Србије до Другог светског рата 
- Геополитички положај Србије током Другог 

светског рата. 
- Геополитикасавременогдоба 
- Хладнират 
- ГеополитикаСрбијекрозисторију пројекат 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 
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- ГеополитикаСрбијекрозисторију пројекат 
- ГеополитикаСрбијекрозисторију пројекат 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА У 
ГЕОПОЛИТИЧКОМ КОНТЕКСТУ 

Време:15 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Разумевање термина глобализација, неједнакост и сиромаштво, миграције, националнакултура, 
мултикултурализам, религије и њихов утицај на геополитику. 

- Разумевање да цивилизацијскеразликепроизводеосећајксенофобијекодлокалногстановништва и 
сакаквимизазовимасусуочениЕвропљаниуследсусретањасанародимаизразличитихкултурно–
историјскихкругова. 

И
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о
д
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- критичкисагледаваутицајглобализацијенасавременекултурно-цивилизацијскеидентитете; 

- разматраулогурелигије у савременимгеополитичкимфеноменима и процесима;  

- правивезуизмеђусиромаштва, политичкенестабилности и миграција у геополитичкомконтексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Географија и геополитика 
- Географија у геополитичкомконтексту 
- ЗападниБалканизмеђугеографије и геополитике 
- Цивилизацијаосновнеодлике 
- Цивилизација у геополитичкомпогледу 
- Цивилизација у геополитичкомпогледу 
- Европскацивилизација 
- Узајамнаповезаностцивилизације и културе 
- Узајамнаповезаностцивилизације и културе 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичкомконтексту пројекат 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичкомконтексту пројекат 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичкомконтексту пројекат 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичкомконтексту пројекат 
- Геополитика, штасмонаучили? 
- Геополитика, штасмонаучили? 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ
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Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Основи геополитике. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Основи геополитике. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Основи геополитике. 
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Четврти разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил/смер: 

Природно-математички Разред: четврти 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд часова: 

132 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Модуларни тип наставе српског језика и књижевности обухвата не само фронтални начин рада већ и 
учестали рад у групама. Ученици су фокусирани на вредновање значаја функционалне, као и дигиталне 
писмености и на вредновање значаја образовања, културе изражавања (уз јасно дефинисани појмовни 
терминосистем и наставну методологију са прецизним појмовнотерминолошким разграничењем). 
Начин оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, читање лектире, тумачење 
књижевног дела у којима доминирају активне наставне методе. Наставни курикулум обухвата четири 
писмена задатка у току школске године (два су обично слободни састави, а два су у вези са градивом 
обухваћених курикулумом, а постоји могућност да се уведу и нови облици писмених задатака за које 
је препоруку дало Друштво за српски језик и књижевност, што је још увек у разматрању (линк ка 
препоруци: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-zadataka/). 
Стога се у наставне програме убацује методологија модуларне наставе и теме у којима доминирају 
активне методе у циљу што креативније практичне наставе , посећивањем или организовањем 
интерактивних музејских или завичајних изложби, позоришних представа, сајмова књига и сл. Све то 
у циљу оспособљавања одговорних, самосталних и креативних ученика који ће бити оспособљени за 
самосталан рад и за активну примену знања у пракси. За извођење наставе српског језика и 
књижевности неопходна су не само дигитална наставна средства већ и живи контакт са књижевном 
речју, слушање уметничких текстова, развијање реторике, дигитализација постојеће завичајне 
културолошке нематеријалне баштине, а све у складу са фокусом планираних модула наставног 
курикулума. Након сваке наставне целине књижевности, хронолошки распоређене наставне садржаје 
обнављамо различитим облицима провере знања како би се утврдило колико су савладани задати 
садржаји. (имплементирана Блумова таксономија). Знања из области језика и књижевности допуњују 
се применом различитих извора (књижевна дела, интернет формати, едукативне дигиталне платформе, 
књижевне критике, завичајна литература). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ образовно-васпитног рада предмета Српски језик и књижевност је стицање и усвајање знања из области 
књижевности,развијање осећања за књижевност и проширивање интелектуалних видика, као и богаћење знања из области 
језика и књижевности. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

* планирање и организовање наставног рада: наставни програми ,годишњи и оперативни планови рада, структуре 
наставних часова; индивидуални и групни рад; 

* корелација наставних подручја: повезивање наставе језика, књижевности, говорне културе и писмености; корелација 
садругим наставним предметима; 

* припремање наставника и ученика за успешан рад: истраживачки и домаћи задаци; мотивисање ученика; 

* проучавање и примена наставне методологије: логичких,стручних и комуникационих метода; 

* проналажење и стварање погодних наставних облика, поступака и методичких поставки и њихово примењивање у 
пракси; 

* проучавање(обрада,анализа,интерпретација) књижевноуметничких дела разних родова и врсти; 

* функционално поступање у настави граматике и стилистике; начини успешног неговања говорне културе и писмености; 

* коришћење уџбеника,стручне литературе и наставних средстава у настави матерњег језика и књижевности. 

 

https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-zadataka/
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Синтакса, Стилистика и Општа 
лингвистика 

Време: током школске године  
Ц

и
љ

е
в

и
 Проширавање знања из области обрађених у основној школи и претходним разредима, али и увођење 

нових појмова 
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По завршетку четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

- 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Падежни систем.  

Независни и зависни падежи 

Поливалентност падежа. Падежна синонимија 

Предлошки изрази и конструкције 

Припрема за израду контролног задатка о падежима 

Контролни задатак из области синтаксе падежног система 

Конгруенција (граматичка и семантичка) 

Конгруенција (граматичка и семантичка) 
Ред речи у реченици 

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, 
заповедне, жељне и узвичне реченице 
Специјални типови независних реченица 
 Систем зависних реченица 

Врсте зависних реченица 

Врсте зависних реченица 

Обележја зависних реченица. Употреба запете 
Независне и зависне реченице 

Напоредне конструкције. Типови напоредних 
конструкција: саставни, раставни, искључни, закључни и 
градациони 

Уочавање напоредних односа између речи, синтагми и 
зависних реченица 

Основни појмови о негацији 

 Синтакса 

Напоредне конструкције, независне и зависне реченице 
(контролна вежба) 

Глаголска времена и глаголски начини 

 Временска и модална значења личних глаголских облика 

Временска и модална значења глаголских начина 

Глаголски облици и њихова значења 

Контролна вежба 

Појам прагматике. Говорни чинови 

 Структура разговора и текста 

 Језик, култура и друштво. Еволуција језика. 
Вишејезичност 

 Језици у свету. Језичка сродност – подела на језичке 
породице и групе. Језички типови и језичке универзалије 

Општи појмови о језику 

У оквиру Синтаксе ученици проширују и продубљују 
знања о падежним и глаголским облицима, зависним и 
независним реченицама, напоредним конструкцијама, 
стичу нова знања о специјалним независним 
реченицама кроз примере и различите функције и 
значења падежа, а успоставља се и корелација са 
језичком културом у вези са правилном употребом 
запете у вези са реченицама, такође, кроз примере се 
указује и на различита значења личних глаголских 
облика (времена и начина). 
 
У оквиру Функционалних стилова се понављају и 
допуњују раније стечена знања о књижевноуметничком 
и научном стилу. Претходно знање се систематизује 
кроз обнављање особина свих функционалних стилова  
и кроз графички приказ помоћу табеле. Кроз рад се 
ученици упућују на књижевноуметничке текстове из 
програма наставе књижевности за четврти разред, а 
када се обнавља научни стил онда се упућују на 
исправну и безбедну претрагу на интернету, чији је циљ 
писање научног рада. 
 
У оквиру Опште лингвистике проширују се знања о 
еволуцији језика. Са ученицима се обрађује појам 
индоевропска језичка породица. Обрађују се њене 
главне гране и повезују се ови наставни садржаји са 
наставним садржајима страних језика и географије. 
Овде је пожељан групни рад на истраживачким 
задацима, као и израда презентација и излагања 
ученика на одабрану тему. 
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Стилистика.Функционални стилови. Књижевноуметнички 
стил 

 Стилистика. Функционални стилови. Научни стил. 
Дигитална компетенција 

 

 
 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, вежбања, интернет 
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Инструменти 
Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, примери, језичке 
карте, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима СЈК 1.1.1 -1.1.6 СЈК 2.1.1 – 2.1.6 СЈК 3.1.1 – 3.1.5 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Kњижевност: Послератна и савремена 
књижевност и Дијалог књижевних епоха 

Време:током школске године  

Ц
и
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и

 

Усвајање корпуса дела послератне српске и светске књижевности, као и усвајање знања о некима од највећих 
дела ранијих епоха која тематски корелирају са двадесетовековном књижевношћу. Упознавање и са 
савременом српском књижевношћу (са делима насталим након 1990. године – изборни део) 
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На крају четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

- Упореди тематске, идејне, композиционе и жанровске особине књижевног текста 

- Протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски контекст 

- Користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевних дела 

- Постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о њему и аргументује свој 
суд 

- Повеже одређене теорије (егзистенцијализам, торија 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 њима 

- Расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Смисао и задаци проучавања књижевности 

Тања Поповић: Књижевност, одломци 

 Г.Петровић: Прича о причању 

 Миодраг Павловић, Пробудим се 

 Миодраг Павловић, Научите пјесан 

Методи у проучавању књижевности. Плурализам метода и 
њихов суоднос. Теорија рецепције 

 Васко Попа, Кора (избор из поезије) 

Васко Попа, Кора (избор из поезије) 
Карактеристике песничког језика / Душан Јовић, Битне 
карактеристике поетског језика Васка Попе (одломци) 

Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 

Избор из поезије Бранка Миљковића / Петар Џаџић, 
Бранко Миљковић или неукротива реч 

Стеван Раичковић, Записи о црном Владимиру 

Стеван Раичковић, Записи о црном Владимиру 

 Иван В. Лалић, Писмо 

Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба 
Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба / Феноменолошки 
приступ: Драган Стојановић, Језичке звуковне творевине и 
вишезначност „Прољећа Ивана Галеба” 
 Семјуел Бекет, Чекајући Годоа 

Семјуел Бекет, Чекајући Годоа 
Антидрама, авангардна драма, ново позориште, театар 
апсурда 

Албер Ками, Странац 

Албер Ками, Странац 
Албер Ками, Мит о Сизифу 

Бранимир Шћепановић, Уста пуна земље 
Бранимир Шћепановић, Уста пуна земље 

Филозофија апсурда у књижевности 

Михаил Булгаков, Мајстор и Маргарита 
Михаил Булгаков, Мајстор и Маргарита 

 Јохан Волфганг Гете, Фауст 

Јохан Волфганг Гете, Фауст 

 Јохан Волфганг Гете, Фауст 

Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Књижевне паралеле (компаративни приступ) 

Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Избор из светске лирике 20. века (Превер, Одн, Ахматова, 
Бродски) 
Избор из светске лирике 20. века (Превер, Одн, Ахматова, 
Бродски) 

Иво Андрић, Проклета авлија 

Иво Андрић, Проклета авлија 
Компаративна анализа критике Борислава Михајловића: 
Читајући „Проклету авлију” / Расправа на тему: Проклета 
авлија као слика тоталитарног друштва – о кривици и 
правди 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 

Добрица Ћосић, Корени 

 Добрица Ћосић, Корени 

Упознавање са послератним модернизмом у 
српском песништву започиње обрађивањем збирке 
песама Кора Васка Попе, затим ће сличан тематски круг 
и раскидање са естетичком и идеолошком догмом 
ученици моћи да препознају и у песништву Миодрага 
Павловића. Као пример модерног, интелектуалистичког 
песништва које се ослања на традицију моћи ће да 
упознају кроз поезију Бранка Миљковића. Филозофска 
поезија и усмереност на митове и легенде, као и 
песнички симболи одређују Миљковића као зачетника 
неосимболизма у нашој поезији. Неосимболистичке 
тонове ће ученици моћи да препознају и кроз поезију 
Ивана В. Лалића. Кретања у светској модерној лирици 
ће ученици упознати кроз избор из светске лирике 20. 
века ( Превер, Одн, Ахматова и Бродски) 
После Другог светског рата у нашој књижевности 
настаје неколико великих романа, од којих 
најзначајније место припада Проклетој авлији Ива 
Андрића кроз који ће ученици моћи да разумеју 
прстенасти оквир, смену приповедача и тачки гледишта, 
причу у причи, као и прожимање многих тема на живот 
појединца, психолошко удвајање личности, ликови 
чудака и особењака, питање идентитета, затим ће кроз 
роман Корени Добрице Ћосића  моћи да прате сложену 
психолошку заснованост ликова, ситуације и атмосфере. 
Кроз Дервиш и смрт Меше Селимовића ће се суочити са 
преиспитивањем религијских истина, догматског 
мишљења, идејом патње и страха која води ка 
запитаности над смислом постојања. Егзистенцијални 
филозофски правац 20. века у светској књижевности 
ће упознати кроз обраду Странца Албера Камија и 
Чекајући Годоа Семјуела Бекета. Елементе филозофије 
апсурда могу упознати и кроз дело Мајстор и 
Маргарита Михаила Булгакова. Постмодерну најављују 
Борхесове приче Врт са стазама које се рачвају. 
Постмодерну у српској књижевности ће упознати кроз 
Енциклопедију мртвих Данила Киша, Хазарски речник 
Милорада Павића и кроз избор из Новог Јерусалима 
Борислава Пекића. Важно је да ученици уоче различите 
моделе приповедања у свакој од прича из Енциклопедије 
мртвих. Читањем Хазарског речника ученику се отвара 
могућност да разуме шпоступак отвореног дела. Пет 
прича Новог Јерусалима су писане 
псеудодокументарним стилом. Битно је да ученици 
разумеју иронију овог приповедања. 
Дијалог књижевних епоха 
Егзистенцијалистичка питања се постављају већ у 
Хамлету Виљема Шекспира, а филозофија 
егзистенцијализма се може читати и у делу Ф. М. 
Достојевског Злочин и казна или Браћа Карамазови. 
Такође, дијалог књижевних епоха се у овом програму 
остварује и обрадом Гетеовог Фауста, где паралелу 
можемо повући са Булгаковљевим Мајстором и 
Маргаритом, кроз еволуцију фигуре ђавола од првих 
космогонија, преко средњовековне уметности и 
осамнаестовековне обраде до постмодерне. 
Изборни садржаји 
Упознавање различитих видова постмодернистичког 
прозног израза у светској и домаћој прози: алегоријски 
приказ Стаљинове личности у Животињској фарми 
Џорџа Орвела можемо пратити и кроз интертекстуалну 
везу Мајстора и Маргарите. Критику тоталитаризма 
ученици упознају и кроз дело Шала Милана Кундере. 
Поетичко преклапање са Борхесовом прозом се 
препознаје у делу Ако једне зимске ноћи неки путник 
Итала Калвина.  
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Типови романа 

 Михајло Лалић, Лелејска гора 

 Михајло Лалић, Лелејска гора 

Александар Тишма, Употреба човека 

 Александар Тишма, Употреба човека 
 Изборна лектира – приказ одабраног дела: Слободан 
Селенић, Очеви и оци / Светлана Велмар Јанковић, Лагум 

Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

 Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 
 Борислав Пекић, Нови Јерусалим (избор) 

 Џорџ Орвел, Животињска фарма 

 Џорџ Орвел, Животињска фарма 

 Милан Кундера, Шала 
 Милан Кундера, Шала 

Борхес, Врт са стазама које се рачвају (одломци) 

Итало Калвино, Ако једне зимске ноћи неки путник 

 Горан Петровић, Ситничарница код срећне руке 
 Горан Петровић, Ситничарница код срећне руке 

Владимир Пиштало, Миленијум у Београду 

Национални идентитет, традиција и националне вредности 
у прочитаним делима (Кора, Ватра и ништа, Корени, 
Хазарски речник, Употреба човека, Очеви и оци, Лагум, 
Опсада цркве Светог Спаса, Ситничарница код срећне 
руке, Миленијум у Београду) 
Питања родне осетљивости – Злочин и казна (лик Соње 
Мармеладове); Хамлет (лик Офелије); Мајстор и 
Маргарита (лик Маргарите, служавке Наташе, Фриде); 
Корени (лик Симке); Употреба човека (лик Вере Кронер) 
 

Развој или последњу фазу постмодернизма у српској 
књижевности ученици могу пратити кроз дело 
Ситничарница код срећне руке Горана Петровића. 
Са успоном романа тока свести и са послератним 
периодом у српској књижевности ученици се упознају 
кроз романе Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице и 
Лелејска гора Михаила Лалића.  
Теме о Другом светском рату су у домаћој прози 
предцтављене кроз Употребу човека Александра Тишме 
или кроз дела Очеви и оци Слободана Селинића и Лагум 
Светлане Велмар Јанковић. 
Дело које представља свет у црној и суровој реалности, 
а јавља се упоредо са делима која глорификују Други 
светски рат, јесте роман Уста пуна земље Бранимира 
Шћепановића. 
Модеран поглед на свет  седамдесетих година 20. Века 
се препознаје и у поезији Стевана Раичковића са 
запитаношћу над суштином живота и суштином поезије 
у циклусу песама Записи о црном Владимиру. 
Поглед на друштвену стварност на прелазу два века 
ученици могу да стекну читањем романа Миленијум у 
Београду Владимира Пиштала.  
  
 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси Читанка, лектира, књижевна критика, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, састави 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, анализа дела и ликова 

ОС по нивоима СЈК 1.2.1 – 1.2.9 СЈК 2.2.1 – 2.2.9 СЈК 3.2.1 – 3.2.9 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис, Усмено 
изражавање и писано изражавање 

Време:током школске године  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособити ученике да владају вештинама: писања, говора, слушања и читања, а кроз јединство наставе 
језичке културе и наставе књижевности 

И
сх

о
д

и
 На крају четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

- 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Припрема за израду првог школског писменог задатка  / 
Анализа домаћих задатака на тему: Уби ме прејака реч / 
Поезију ће сви писати (1) 

Израда Првог школског писменог задатка 

Израда Првог школског писменог задатка 

Исправак првог школског писменог задатка (колективни) 
Исправак првог школског писменог задатка 
(индивидуални) 
Правописна правила 

Припрема другог школског писменог задатка (структура 
писменог састава) 

Израда Другог школског писменог задатка 

Израда Другог школског писменог задатка 

Колективни исправак другог школског писменог задатка 
Индивидуални исправак другог школског писменог задатка 
Књижевно преиспитивање историје у делима српских 
писаца; анализа домаћег задатка (2) 

Припрема за трећи школски писмени задатак (обнављање 
знања о интерпункцији у српском језику и правопису) 

 Трећи школски писмени задатак 

 Трећи школски писмени задатак 

 Колективни исправак Трећег школског писменог задатка 
 Индивидуални исправак Трећег школског писменог 
задатка 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела. Однос 
између говорника и аудиторијума 
Вежбе јавног говорења пред аудиторијумом (употреба 
подсетника, импровизовано излагање; коришћење 
микрофона) 
Електронски „рукопис” (функција заграде, ознака за 
фусноту, разлике у писању црте у односу на цртицу; нови 
ред; употреба размака у куцаном тексту; разлике у куцању 
наводника на енглеској и српској тастатури) 

Језичка култура: Припрема за четврти школски писмени 
задатак 

Четврти школски писмени задатак 

 Четврти школски писмени задатак 

Колективни исправак писменог задатка 
 Индивидуални исправак писменог задатка 
Упутства за израду матурског рада 

Правопис 
У оквиру ове теме ученици ће обновити и проширити 
знања из правописа стечена у основн ој школи и 
претходним разредима гимназије. Кроз корелацију са 
наставним садржајима из језика и књижевности ће се 
указати на правилну употребу знакова интерпункције, 
као и на ограничења приликом комбиновања 
интерпункцијских знакова. 
 
Усмено изражавање 
Наставник ће ученике подстицати да говоре на теме из 
језика, књижевности и културе 
 
Писано изражавање 
У оквиру ове теме планирана је израда четири писмена 
задатка 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални и  индивидуални 
Ресурси Речници, енциклопедије, Правопис, Језички приручници 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писани радови ученика, као и усмено изражавање 

Начин праћења 
Писмени задаци, вежбања из правописа и језичке културе, активност ученика, 
домаћи задаци 

ОС по нивоима СЈК 1.3.1 – 1.3.8 СЈК 2.3.1 – 2.3.6 СЈК 3.3.1 – 3.3.7 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе језика и 
књижевности. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на капитална дела 
књижевности двадесетог века и на елементарна знања из области језика. Читају се одломци, врши се детаљна анализа 
књижевних дела, раде се најједноставније вежбе из области језика и језичке културе. 

 



[Type the document title] 
 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка књижевности и читању књига организује се додатна настава тако што се сваке 
недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања 
из области језика, усмеравају се у зависности од њихових способности за рад по различитим секцијама (литерарна, 
драмска, рецитаторска ...) 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. Такође, за ученике четвртог разреда се 
организује припремна настава из српског језика и књижевности где се ученици припремају за израду писменог задатка 
на матурском испиту, као и за израду матурског рада из српског језика и књижевности за оне ученике који ће бранити 
рад из овог предмета. 
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Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Природно математички смер Разред:  IV 

Предмет:  Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

1+0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

33+16,
5 

Просветни гласник: Број   

004/20
20od 

02. 06. 
2020. 

Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (49,5 часa). Одељење се  дели 
на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, 
ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске године 
врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, мотивације,учесталости 
јављања на часу. 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.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.  
Ради  се на стицању стратешких компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, 
дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко 
расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у 
вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног 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. Главни циљ наставе страног језика јесте 
развијање комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, 
медијација и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и 
наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 
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I - ТЕМА/МОДУ 1  Unit 1 The ties that bind (1.1-1.7 & Review) 
Личности и односи међу људима  Време: СЕПТЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања. Вежбање граматичких јединица (Perfect and continuous tenses) и вокабулара 
(Relationships). Обрада вокабулара : appearance, personality, relationships. Обрада граматике: Tenses. 

И
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разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, укључујући и оне у којима постоји 
узрочно-последични и/или хронолошки след од неколико једностав- нијих корака које треба обавити, и то у 
различитим приватним и јавним кому- никативним ситуацијама и у образовном контексту, исказаних 
споријим ритмом и сасвим разговетном стандарднојезичком артикулацијом, уз минимално ометање 
позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и важније поједино- сти монолошких излагања на познате теме, друштвено 
релевантних, узрасно примере- них и у складу са личним интересовањима, 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 (главну тему и најважније споредне елементе тематике, актере и 
њихове меɻусобне односе, околности радње, заплет и епилог, хронологију дешавања у општим цртама, главне 
узрочно-последичне аспекте) 

у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама, у којима се обраɻују блиске, 
познате и узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости дијалошких форми у којима учествује 
двоје или више говорни- ка, уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и блиске 
теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких елемената и споријег ритма, без упадљивих 
индивидуалних говорних специфичности и паралелног говора учесника у комуникацији (тзв. 

„упадања у реч”), а уз евентуална пона- вљања и појашњења (по потреби); 
– разуме једноставнија образложења ставова и мишљења саговорника, прати нит аргу- ментације и 

евентуалне противаргументе, формулисане једноставнијим језичким средствима и изнете на недвосмислен на- 
чин, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину тематски повеза- них појединости у текстовима савремене музике 
различитих жанрова, уз поновљена 

слушања и одговарајућу припрему; 
 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 1 
1.1 Vocabulary- personality and relationships 

1.2 Reading – Multiple matching 
1.3. Grammar – Perfect and Continuous tenses 
1.4. Future in the past 
1.5 Listening – Sentence Completion 
1.6 Speaking – Speculating about appearance 
1.7 Writing – A formal letter-e mail 
Focus review 1 

 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходних разреда  

(обнављање времена The Simple Present, The 
Present Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, 
The Future Forms, кондиционала, слагања времена, 
вокабулара везаног за личне односе и пријатељство. 
Обрадити вокабулар за  описивање  људи (њихов изглед) 
и дискутовати  о њиховим личностима. Обратити пажњу 
на вештину  слушања  програма о описивању спољашњег 
изгледа са разумевањем, и вештину читања текста о 
пријатељству. Обрадити Perfect and Continuous tenses 
користећи монолошко - дијалошки и комуникативни 
метод који граматичку грађу доводи у везу са 
одговарајућим комуникативним функцијама и темама. 

  
Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 
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Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. Мотивација 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 Learning for life! (2.1-2.7 & Review) 

 Учење и технике усвајања знања 

 

Време: ОКТОБАР 

Ц
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Обрада вокабулара : studying and exams, phrasal verbs, collocations. Обрада граматике: Modal verbs. Разумевање 
специфичних детаља у неформалним разговорима. Разумевање текста користећи контекстуалне, граматичке 
и лексичке појмове. Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се дају аргументи са пратећим 
разлозима. 
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– примењује стратегије читања које омо- гућавају откривање значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о различитим конкретним и 
апстрактним темама; 

– разуме садржај различитих информатив- них текстова; 

– разуме дуже и сложеније, лексички бо- гатије и стилски разноврсније књижевне текстове; 

– користи спонтано и самостално циљни језик као језик комуникације у учионици и ван ње; 

– говори о одреɻеним 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, аргументаци- ју и коментаре; 

– излаже свој став и подржава предности и истиче мане различитих опција; 

– брани и заступа свој став и изражава сла- гање или неслагање са саговорником; 

– пише есеје о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања, изно- сећи сопствено 
мишљење, аргументујући своје ставове и наглашавајући релевантне детаље; 

– пише прегледе/сажетке књига, филмова, тв емисија и др; 

– пише текст примењујући правила прaвописа и интерпункције, повезујући све делове текста у 
смислену целину; 

– описује стварне и измишљене догаɻаје, утиске, мишљења, осећања; 

– истиче предности и мане неке појаве  или поступка, поштујући начела/правила одреɻеног 
текстуалног жанра; 

– сажима, препричава и систематизује садржаје и информације из сложенијих текстова; 

– пише детаљне извештаје у којима тражи или преноси релевантне информације и објашњења, 
користећи стандардне форму- ле 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 чланак, користећи се устаљеним изразима за одбијање/прихватање позива, упућивање 
извињења; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 2 
2.1 Vocabulary- personality and relationships 

2.2 Reading – Multiple matching 
2.3. Grammar – Perfect and Continuous tenses 
2.4. Future in the past 
2.5 Listening – Sentence Completion 
2.6 Speaking – Speculating about appearance 
2.7 Writing – A formal letter-e mail 
Focus review 2 

 

Увођење вокабулара везаног за учење и 
дискусија о техникама учења. Применити 
одговарајуће врсте / технике читања, 
писања чланка на задату тему. Увести 
модалне глаголе. Користећи 
комуникативни приступ и еклектички 
метод обрадити разумевање главних идеја 
чланка о студирању у 
иностранству.Обрадити разликовање 
модала у прошлом, будућем и садашњем 
временском аспекту. Користећи 
комуникативан метод рада увежбати како 
да се дају аргументи са пратећим 
разлозима. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 
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Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
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 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 Let’s eat (3.1-3.7 & Review) – Припрема 
хране и начини исхране Време: НОВЕМБАР 
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Обрада вокабулара : исхрана-compound nouns, collocations, phrasal verbs.  

Учење прелазних и непрелазних глагола као и не/одвојивих фразалних глагола.  

И
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– 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 туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају 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 кому- никацији 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 различи- тим 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 разли- читих, културно 
условљених вредности и ставова. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 3 
3.1 Vocabulary- Top Chef's Pet Hates 

3.2 Reading – Multiple choice 
3.3. Grammar – Transitive and Intransitive Phrasal 

Verbs 
3.4. Particles in Phrasal Verbs 
3.5 Listening – Multiple matching 
3.6 Speaking – Responding appropriately in 

conversation 
3.7 Writing – A Proposal 
Focus review 3 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
кување и обедовање и уче колокације везане за 
исхрану, фразалне глаголе и сложене именице које 
користе приликом припреме и конзумације хране. 
Упознати ученике са прелазним и непрелазним 
глаголима као и са фразалним глаголима. Обратити 
пажњу на  проналажењу  специфичних детаља у 
текстовима и разумевању главних идеја у конверзацији. 
Вежбати у пару како се води разговор,наглашавају 
одређене ствари у говору,лјубазно одбија нешто и 
показује интересовање.. Обрадити писање предлога - 
увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

      

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV The New Thing (4.1-4.7 & Review) 

Забава 

 

Време: НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : music industry, success and failure, technology. Разумевање главних идеја неког монолога. 
Разумевање главних идеја чланка. Учење о изражавању облика помоћу инфинитива. Учење како да се 
нагласи нешто у реченици. Учење писања критике неког производа. 
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– примењује стратегије читања које омо- гућавају откривање значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о различитим конкретним и 
апстрактним темама; 

– разуме садржај различитих информатив- них текстова; 

– разуме дуже и сложеније, лексички бо- гатије и стилски разноврсније књижевне текстове; 

– користи спонтано и самостално циљни језик као језик комуникације у учионици и ван ње; 

– говори о одреɻеним 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, аргументаци- ју и коментаре; 

– излаже свој став и подржава предности и истиче мане различитих опција; 

– брани и заступа свој став и изражава сла- гање или неслагање са саговорником; 

– пише есеје о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања, изно- сећи сопствено 
мишљење, аргументујући своје ставове и наглашавајући релевантне детаље; 

– пише прегледе/сажетке књига, филмова, тв емисија и др; 

– пише текст примењујући правила пра- вописа и интерпункције, повезујући све делове текста у 
смислену целину; 

– описује стварне и измишљене догаɻаје, утиске, мишљења, осећања; 

– истиче предности и мане неке појаве  или поступка, поштујући начела/правила одреɻеног 
текстуалног жанра; 

– сажима, препричава и систематизује садржаје и информације из сложенијих текстова; 

– пише детаљне извештаје у којима тражи или преноси релевантне информације и објашњења, 
користећи стандардне форму- ле 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/меј- лове/позивнице, користећи се устаљеним изразима за 
одбијање/прихватање позива, упућивање извињења; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 4 
4.1 Vocabulary- The History of Recorded Music 

4.2 Reading – Cross Text Matching 
4.3. Grammar –Infinitives 
4.4. Sentence Modifiers 
4.5 Listening – Multiple choice 
4.6 Speaking – Agreeing/Disagreeing 
 

 
 Увести вокабулар везан за забаву, музику, 

технологију користећи комуникативни приступ и 
еклектички метод.  

Објаснити писање  критика неких производа и  
суштину и битне појединости монолошког излагања. 
Упознати ученике са техникама проналажења  
специфичних појединости у дужем тексту са претежно 
сложеним структурама, у коме се износе мишљења, 
аргументи и критике о храни. Вежбати у пару или групи 
изражавање слагања или неслагања. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV The New Thing (4.1-4.7 & Review) 

Забава 

 

Време:  ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 
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Ц
и
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Понављање градива из претходне наставне теме. 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4.7 Writing – A Review of a Product 
Focus review 4 

 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V All in a Day’s Work (5.1-5.7 & Review) Време: ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : новац, посао,запошљавање. Учење о герунду. Разумевање детаља текста. Учење 
структуре текста. Учење изражавања начина на који одуговлачимо да искажемо мишљење у говору.. Учење 
писања „за и против“ есеја. 
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– разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, укључујући и оне у којима постоји 
узрочно-последични и/или хронолошки след од неколико једностав- нијих корака које треба обавити, и то у 
различитим приватним и јавним кому- никативним ситуацијама и у образовном контексту, исказаних 
споријим ритмом и сасвим разговетном стандарднојезичком артикулацијом, уз минимално ометање 
позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и важније поједино- сти монолошких излагања на познате теме, друштвено 
релевантних, узрасно примерених и у складу са личним интересовањима, 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 (главну тему и најважније споредне елементе тематике, актере и 
њихове меɻусобне односе, околности радње, заплет и епилог, хронологију дешавања у општим цртама, главне 
узрочно-последичне аспекте) 

у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама, у којима се обраɻују блиске, познате и 
узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости дијалошких форми у којима учествује 
двоје или више говорни- ка, уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и блиске 
теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких елемената и споријег ритма, без упадљивих 
индивидуалних говорних специфичности и паралелног говора учесника у комуникацији (тзв. 

„упадања у реч”), а уз евентуална пона- вљања и појашњења (по потреби); 

– разуме једноставнија образложења ставова и мишљења саговорника, прати нит аргу- ментације и 
евентуалне противаргументе, формулисане једноставнијим језичким средствима и изнете на недвосмислен 
на- чин, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину тематски повеза- них појединости у текстовима савремене музике 
различитих жанрова, уз поновљена 

слушања и одговарајућу припрему; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 5 
5.1 Vocabulary- Working for Nothing  

5.2 Reading – Multiple matching 
5.3. Grammar – Gerunds 
5.4. Prepositional phrases 
5.5 Listening – Multiple choice 
5.6 Speaking – Buying time 
5.7 Writing –  An essay 
Focus review 5 

 

Увести  вокабулар везан за одабир 
занимања,посао и новац. Упознати ученике са  
изражавањем и правдањем мишљења. Увести писање 
„за и против“ есеја и одговарајуће врсте /технике 
читања. Објаснити писање  есеја на задату тему. 
Упознавање ученика са  употребом герунда и предлога. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

      

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI JOURNEYS (6.1-6.7 & Review)  Путовањa 

 
Време: ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : travel and sightseeing, transport. Учење о напредним структурама поређења. Разумевање 
детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту и повезивање делова текста. 
Учење како се пореде слике.Учење писања извештаја. 
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– тумачи и описује илустрације, табеле, слике, графиконе, истичући релевантне детаље; 
– пише формална и неформална писма/меј- лове/позивнице, користећи се устаљеним изразима за 
одбијање/прихватање позива, упућивање извињења; 
– 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 туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају и разумеју 
други људи и културе; 
– дискутује аргументовано о културној условљености понашања због које су различити феномени 
опажени као уобича- јени, 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 кому- никацији 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 6 
6.1 Vocabulary- Travelling for the First Time 

6.2 Reading – Gapped text 
6.3. Grammar – Advanced Comparative Structures 
6.4. Words and Phrases with EVER 
6.5 Listening – Multiple matching 
6.6 Speaking – Comparing photos 
6.7 Writing –  An Report 

Focus review 6 

Увести вокабулар везан за путовања, разгледања места, 
превоз. Обрадити  напредне структуре поређења. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
поредити две слике.  Објаснити значај  детаља дијалога 
и разговора користећи стратегију слушања и вежбу 
допуни реченицу.Објаснити  писање извештаја. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII Express Yourself (7.1-7.7 & Review)   
Изрази себе 

 

Време:ФЕБРУАР/МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : theatre, musicals,art,culture, compound adjectives. Учење о кондиционалима. Разумевање 
главних идеја кратког монолога. Учење тражења одређених детаља у чланку. Учење напредних форми 
кондиционала. Учење како се дикутује о прдностима или недостацима нечега. Учење како се оцењује 
филм/књига. 
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– разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, укључујући и оне у којима постоји 
узрочно-последични и/или хронолошки след од неколико једностав- нијих корака које треба обавити, и то у 
различитим приватним и јавним кому- никативним ситуацијама и у образовном контексту, исказаних 
споријим ритмом и сасвим разговетном стандарднојезичком артикулацијом, уз минимално ометање 
позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и важније поједино- сти монолошких излагања на познате теме, друштвено 
релевантних, узрасно примере- них и у складу са личним интересовањима, 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 (главну тему и најважније споредне елементе тематике, актере и 
њихове меɻусобне односе, околности радње, заплет и епилог, хронологију дешавања у општим цртама, главне 
узрочно-последичне аспекте) 

у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама, у којима се обраɻују блиске, познате и 
узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости дијалошких форми у којима учествује 
двоје или више говорни- ка, уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и блиске 
теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких елемената и споријег ритма, без упадљивих 
индивидуалних говорних специфичности и паралелног говора учесника у комуникацији (тзв. 

„упадања у реч”), а уз евентуална пона- вљања и појашњења (по потреби); 

– разуме једноставнија образложења ставова и мишљења саговорника, прати нит аргу- ментације и 
евентуалне противаргументе, формулисане једноставнијим језичким средствима и изнете на недвосмислен 
на- чин, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину тематски повеза- них појединости у текстовима савремене музике 
различитих жанрова, уз поновљена 

слушања и одговарајућу припрему; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 7 
7.1 Vocabulary- How the Lion King came to Reign 

7.2 Reading – Multiple choice 
7.3. Grammar – Advanced Conditionals 
7.4.  Phrases with IF 
7.5 Listening – Multiple choice 
7.6 Speaking – Discussing advantages/disadvantages 
7.7 Writing –  An Review of a book/film 

Focus review 7 

Увести вокабулар везан за уметност, културу медије и 
комуникацију. 
 Обрадити наредне форме кондиционалних реченица. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
објаснити како се раговара о истицању предности и 
недостатака.   Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIII Text me  (8.1-8.7 & Review) Пошаљи 
ми поруку Време:МАРТ/АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : technology,information, mind. Учење о индиректном говору. Разумевање структуре 
текста. Учење како се изражава наглашавање у говору. Учење како се пише формални мејл или писмо. 
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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 туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају и 
разумеју други људи и културе; 
– дискутује аргументовано о културној условљености понашања због које су различити феномени 
опажени као уобича- јени, 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 кому- никацији 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 различи- тим 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 разли- читих, културно 
условљених вредности и ставова. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 8 
8.1 Vocabulary- Why the modern world is bad for your brain 

8.2 Reading – Multiple choice 
8.3. Grammar – Reporting Verb Patterns 
8.4. Passive Reporting Structures 
8.5 Listening – Multiple choice 
8.6 Speaking – Adding emphasis 
8.7 Writing –  A Formal letter/mail 

Focus review 8 

Обрадити вокабулар : technology, information, mind. 
Обрадити и користити их у свакодневном говору. 
Објаснити важност разумевањa и структуру текста. 
Вежбати како се изражава мишљење у вези са модерном 
технологијом и указује на предности или мане. Вежбати 
како се пише формално писмо/мејл где се изражава 
мишљење. Користити методе/технике и облике рада, 
које активирају ученике и у којима су самосталнији у 
раду: анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: IX  Future Generation (9.1-9.7 & Review)   
Будуће генерације Време:АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : global warming, environmental issues,animal idioms, synonyms. Учење о инверзијама у 
реченици ради наглашавања. Разумевање структуре текста. Учење како се изражава дају претпоставке. Учење 
како се пише формални есеј. 
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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 туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају и 
разумеју други људи и културе; 
– дискутује аргументовано о културној условљености понашања због које су различити феномени 
опажени као уобича- јени, 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 кому- никацији 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 различи- тим 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 разли- читих, културно 
условљених вредности и ставова. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 9 
9.1 Vocabulary- The facts about meat consumption and its 
effect on the environment 

9.2 Reading – Gapped text 
9.3. Grammar – Inversion after adverbials 
9.4. Extra IT 
9.5 Listening – Sentence Completion 
9.6 Speaking – Speculating about photos 
9.7 Writing –  An Esaay introductions 

Focus review 9 

Обрадити вокабулар : global warming, environmental 
issues,animal idioms. Обрадити и користити их у 
свакодневном говору. Објаснити важност разумевањa и 
структуру текста. Вежбати како се изражава мишљење у 
вези са загађењем живтне средине. Вежбати како се 
пише формални есеј где се изражава мишљење. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за 
ученике који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују 
настави при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



[Type the document title] 
 

 

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languagesin Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
Comparing countries: food 
 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Немачки језик 

Смер: Природно-математички смер Разред: 
Четвр

ти 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

33 + 
16,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим 
одељењем и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења, наизменично 
сваке друге недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из 
обрађене теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
  

 
Циљеви и задаци наставног 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.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Wunderbare Welt 
Време: септембар и октобар, 5 + 
3 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање и проширивање лексике на тему „путовања“;  

Развијање одговорног односа према организацији и припремама путовања; 

Усвајање лексике за именовање нових модела путовања и активног одмора; 

Развијање осећаја за садржајни обилазак дестинација и документовање доживљеног; 

Овладавање граматичким структурама: партицип презента у различитим функцијама 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о планирању путовања 
− говори о приоритетима на одмору 
− користи туристичку понуду кроз огласе  из различитих медија 
− да више информација о неким градовима са немачког говорног подручја и из свог региона 
− испуни формулара у вези са путовањима 
− препознаје партици презента у функцији атрибута 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Reisen planen  
− Erholung in der Natur 
− Klassenreisen 

 
 

 

Увођење теме кроз скупљање идеја на тему 
припреме путовања; излиставање приоритета при избору 
и организацији путовања; проширивање лексике на 
основу предложених листа по ставкама приликом 
организовања путовања;  

Претрагом по интернету упознаје се са 
алтернативним начинима активног одмора у природи; 

Анализом појединих понуђених програма 
путовања усваја се типична лексика за ту врсту текстова; 
разговор о личним искуствима и искуствима пријатеља. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија из часописа, са 
интернета или из личне архиве.  
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Обрада граматичких јединица: партицип презента 
уз увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, разгледнице, проспекти, фотографије 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда 
пројеаката 

ОС по нивоима                   

 

 II - ТЕМА/МОДУЛ: Von der Schulbank auf ins Berufsleben 
Време: октобар и новембар, 
5 + 4 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Систематизовање искуства и утисака из периода школовања; 

Оспособљавање ученика за самостално састављање биографије и пријаве на конкурс; 

Стицање увида у могоћности избора будућег занимања и понуде на домаћем и европском тржишту рада; 

Овладавање граматичким структурама: партицип перфекта у различитим функцијама 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ изрази своје мишљење о школи 
‒ даје савете за ефикасно учење 
‒ да говори о професионалним жељама младих садржајима 
‒ напише своју биографију и пријаву на конкурс 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

−  Schule und Berufsleben 
−  Berufswünsche der Jugendlichen 
−  Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! 

 

Дискусијом о личним искуствима обнавља се 
лексика у вези са школском тематиком; 

На основу неког од модела ученици се подстичу да 
направе своју формалну биографију; 

Упознавањем са неким од занимања ученици стичу 
увид у финансијско рангирање и врсте статуса и прихода 
на тржишту рада у Немачкој; 

Анализом области које одређују квалитет услова 
рада ученици се подстичу на стварање сопствених 
критеријум при избору рада и занимања; 

Обрада граматичких структура: партицип 
перфекта уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

 
 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи 
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П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Jugendszene 
Време: децембар, 
4 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексике у вези са описивањем колективних карактеристика једне генерације; 

Развијање свести о објективном посматрању свог окружења; 

Усвајање лексике за изражавање утицаја личности једних на друге; 

Уочавање и изградња критичког става о појавама зависности код младих; 

Подстицање на тражење решења код појава зависности уз усвајање одговарајућих лексичких и синтаксичких 
средстава 

  

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− одреди и изрази карактеристике своје генерације 
− говори и пише о узорима младих 
− чита и говори о појавама  зависности код младих 
− користи правилно глаголе, придеве и именице који имају специфичну валентност и алтернативне 

облике пасива 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Meine Generation 
− Die Jugend und ihre Vorbilder 
− Jugend in Suchtberichten 
 
 
 

 

Избором понуђених карактеристик генерације 
обнавља се и проширује лексика на свим нивоима;  

Валентност глагола се неприметно уводи кроз 
конверзацију на задата питања; 

Провокативним питањима ученици се подстичу да 
размишљају и формулишу информације о девијантним 
облицима понашања своје генерације укључујући и све 
облике зависности; 

Систематизација теме врши се кроз писање есеја о 
личном виђењу своје генерације и уочавању свог места 
унутар ње; 

Обрада лексичких и граматичких јединица: 
валентност глагола, придева и именица, употреба 
глагола „lassen”, алтернативни облици пасива уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 
   
  

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Konsumwelt 
Време: Јануар, Фебруар 
5 + 3 часова 
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Ц
и

љ
е

в
и

 
 

Препознавање маркетиншких стратегија и конкретизација њихових принципа. 

Сензибилизација ученика за токове новца. 

Развијање свести о дугорочном планирању финсијске ситуације у старости. 

Упознавање са типовима куповине у савременом свету, усвајање лексике за њихову реализацију.  

Развијање критичког односа према императиву поклањања и потрошње. 

Развијање свести о сопственим склоностима и пренаглашавању вредности материјалних добара савременог 
доба. 

 Овладавање граматичким структурама:  инфинитивске конструкције у функцији модалних реченица; 
поредбена и допусна реченица 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− препознаје маркетиншке стратегије 
− опише и креира неки рекламни спот/плакат 
− говори о потрошачком понашању младих 
− дискутује о новцу и његовој смисленој  
− упоређује могућности куповине на различитим тржиштима / у различитим продајним објектима 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Konsumkids 
− Geld – das allergrößte Problem? 
− Im Kaufrausch 
 
 

 

Увођење теме кроз конфронтацију са неким 
каталогом акцијских и рекламних понуда него 
трговинског предузећа. 

Сензибилизација ученика за методе рекламирања 
производа и усмеравање пажње потрошача. 

Буђење реакције и креативности ученика кроз 
израду сопствених реклама за познате производе. 

Изношење својих и туђих искустава у вези са 
празницима и поводима за куповину поклона. 

Обрада граматичких јединица: инфинитивске 
конструкције у функцији модалних реченица; поредбена 
и допусна реченица уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,   флајери, каталози 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Miteinander leben 
Време: Фебруар, Март 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Сензибилизација ученика за особености живота у породичном окружењу у зависности од статуса породице. 

Усвајање лексике у вези са социјалним животом и међуљудским односима унутар породица. 

Упознавање са претежним типовима породица у Европи и савременим тенденцијама.  

Развијање способности изражавања уз употребу сложених реченица. 

Развијање свести о сопственим склоностима и пренаглашавању вредности материјалних добара савременог 
доба. 

Обнављање граматичких структура:  зависне реченице и сложени везници 
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− изражава претпоставке 
− говори и пише о породичним односима 
− говори о подели послова у породици 
− препозна нове облике породица и да искаже своје мишљење о томе 
− користи сложене реченице у изражавању 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Familie heute 
− Mutter mit 17 
− Familie und Freiheitsdrang 

 

Увођење теме кроз постављање претпоставки у 
вези са фотографијама. 

Увежбавање конверзације корз заузимање ставова 
о пожељним облицима породице и о личним плановима 
у вези са тим. 

Даље проширивање лексике у вези са породичним 
ситуацијама појединих личности кроз вежбе за 
разумевање на слушање и на читање. 

 Обрада граматичких јединица: зависне реченице и 
сложени везници уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,   флајери, каталози 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

  



[Type the document title] 
 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Kultur live 
Време: Април, Мај 
6 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

формулација значења појма култура.  

Овладавање лексиком која се односи на појмове који представљају културна добра. 

Изражавање личних афинитета и аминизитета према елементима културе 

Упознавање са појединим културним тековинама европске културе 

Приближавање и конкретизација принципа функционисања литерарних радионица 

Изграђивање критичког става према електронским медијима и усвајање модерног речника савремених 
медија 

Овладавање лексичким и граматичким структурама: Фразеолошки изрази, глаголи „sehen“ und „hören“  са 
инфинитивом 

 

И
сх

о
д

и
 По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− учествује у разговорима на тему култура и културне појаве 
− дискутује о новим медијима 
− користи информатичку терминологију 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Was versteht man unter Kultur? 
− Kulturerscheinungen 
− Neue Medien 
 
 

 

Проналажењем подстојећих дефиниција појма 
култура и упоређивањем са сопственим поимањем уводи 
се ревизија општег схватања појма култура.  

Проналажењем примера културних појава у 
непосредном окружењу ученика увежбава се 
изражавање личног односа према њима, допадање, 
недопадање, вредновање итд. 

Анктеирањем на тему електронски медији 
проширује се лексика у вези са медијима савременог 
доба. 

 Сажетим резимирањем краћих ттекстова 
увежбава се способност концизног изражавања. 

Обрада лексичких и граматичких структура: 
Фразеолошки изрази, глаголи „sehen“ und „hören“  са 
инфинитивом уз увежбавање на материјалу из уџбеника 
и секундарних извора. 

 
   

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,    
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Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 
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Француски језик 

Образовни 
профил: 

Мешовито одељење четвртог разреда                                   (друштвено-
језички и природно-математички смер) 

 
Ова група (III-1/III-6) ће наредне школске године (2022/2023.) бити у 
четвртом разреду, јер текуће 2021/2022. године ниједна група не учи 
француски језик. 

Разред: 

IV1/ 
IV-6 
(2022/
2023.) 

Предмет: Француски језик 
Недељни 

фонд часова: 
1+0,5 

Годишњи 
фонд 

часова: 

33+ 
16.5 
 

Просветни гласник: Број 

04/2020 
од        

02. 06. 
2020. 

Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

 
На уводном часу наставник још једном скреће пажњу  ученицима  на значај учења страних језика, 
укључујући и  француски.  Настава француског језика пружа ученицима прилику да савладају овај 
језик у складу са годином учења, са својим радом и трудом, као што пружа прилику и за стицање 
знања из опште културе. 
Током школске године ученици ће бити оцењивани на усменом делу где се вреднује активност на 
часу, тачност одговора, изговор, читање, као и на писменим проверама (два писмена задатка и 
контролни задаци после завршених целина). 
Важно је да настава ученицима буде занимљива, да се користе наставна средства којима се 
најбоље описује сама Француска и живот у њој, да се користе аудио средства која омогућавају 
ученицима да чују француски језик од особа којима је он матерњи језик и да се привикавају на 
њихов изговор. 
Градиво из граматике је делом обрађивано претходних година, тако да се врши рекапитулација и 
повезивање са новим градивом. 
Ученици се подстичу да буду креативни на часу, да глуме на француском у краћим сценама, да 
описују уметничке слике, да износе своје мишљење о књижевним делима. 
 
  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења француског језика је оспособљавање ученика да се писмено и усмено изражава на овом језику, да се 

оспособи да комуницира са особама којима је француски језик матерњи језик, да стекне увид у све добре стране 
француског друштва, да добије ширу слику о једном мултикултуралном друштву. Истовремено, упоређујући наше 
друштво са француским, ученик примећује разлике, као и добре стране и недостатке оба  друштва и ради на стварању 
сопственог идентитета. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:         Unité 6 - Passions Време:СЕПТРЕМБАР/ОКТОБАР 
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 Упознавање са начином рада и кратка рекапитулација прошлогодишњег градива. Ученици уче релативне и 
показне заменице. Ученици утврђују вокабулар шесте лекције. Ученици уче грађење прилога. Ученици уче 
вокабулар везан за  Compréhension orale et expression orale- Vacances découvertes. Ученици раде пројекат“игра 
хиљаду питања“ 
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Развијање граматичких знања.                                                                                                                    
Стицање општих и језичких знања.                                                                                         Лингвистичке 
компетенције.                                                                                                                         Социолингвитичке 
компетенције.                                                                                                  Развијање комуникацијске вештине.                                                                                                             
Усавршавање говорне вештине.                                                                                                           Развијање 
вештине комуникације.                                                                                                                      Примена 
наученог вокабулара и граматичких садржаја  у свакодневном животу. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Unité 6 
 

-Cours d’ introduction                                                                     
-Les pronoms relatifs et démonstratives                                              
-Leçon 6- 
communiquez                                                                     -Des 
hommes au nez rouge                                                                         
-Les adverbes en –ment                                                    -
Vocabulaire. Leçon 6                                                                  
-Le cinéma: une passion bien française                                -
Compréhension écrite- pour les dix ans  de Au plaisir de lire...                                                                           
--Compréhension orale et expression orale- Vacances 
découvertes                                                                                             
-Expression orale: vacances déécouvertes                                    
-Les Palmes de Monsieur  Schultz                                      -
Décrivez une photo                                                            -
Synthèse                                                                            -
Évaluation                                                                                           
-Le jeu des mille questions 

 

Ученици се најпре подсећају градива из трећег разреда 
(граматике и лексике, као и тема које су претходне године 
обрађиване). 
Наставник се труди да током часа укључи све ученике у рад 
и да их мотивише да се потруде да савладају лекције које 
им лошије иду. 
Осим фронталног рада, ученици раде у паровима или 
мањим групама, у зависности од задатка. 
Релативне заменице и прилоге за начин обнављају израдом  
задатака из уџбеника и радне свеске. 
Подељени на парове глуме сцену романа чији се одломак 
налази у уџбенику. 
Информишу се код куће (на интернету или из других 
извора) о романима наведеним у уџбенику и представљају 
их усмено на часу. 
Описују слику из уџбеника и износе своје мишљење о њој. 
 
 

Методе рада 
Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту. 
 

Облици рада 
Фронтални, рад у пару,индивидуални, рад у групи. 
 

Ресурси 
Уџбеник Belleville 3, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
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Инструменти 
Одговори на усменом делу, разумевање аудио снимака и одговарање на питања, рад у 
групи, дискусије. 
 

Начин праћења 
Праћење активности ученика на часу, учесталост јављања и тачност одговора, израда 
домаћих задатака, залагање на часу, резултати на писменим проверама. 
 

ОС по нивоима 

       1.1.1. 

                1.1.2. 
                1.1.3. 
                1.1.4. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

2.2.4. 

2.2.5. 

3.3.4. 

3.3.5. 

3.4.3. 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:      Unité 7- Rêves et utopies 
Време: 
НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 
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Ученици обнављају кондиционалне реченице, ученици утврђују вокабулар везан за седму лекцију, 
примењују научене изразе у свакодневној ситуацији, примењују  граматичке садржаје у свакодневној 
комуникацији, ученици уче Le participle présent; le gérondif, примењују граматичке грађе у свакодневном 
говору, ученици усвајају вокабулар лекције Un printemps agité, уче лексику везану за лекцију Une langue 
pour la paix,  раде говорну вежбу, упознају се са одломком из књижевног дела. 
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Обнављање градње и упоребе кондиционалних реченица                                                       Употреба 
стрипа у учењу француског језика                                                                                 Учење и упортреба 
герундива и партиципа презента                                                               Упознавање са догађајима француске 
и светске историје                                                                                   Развијање граматичких знања.                                                                                                                    
Стицање општих и језичких знања.                                                                                         Лингвистичке 
компетенције.                                                                                                                         Социолингвитичке 
компетенције.                                                                                                  Развијање комуникацијске 
вештине.                                                                                                             Усавршавање говорне вештине.                                                                                                           
Развијање вештине комуникације.                                                                                                                      
Примена наученог вокабулара и граматичких садржаја  у свакодневном животу. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Unité 6 - Rêves et utopies  
 
Rêves et utopies – Présentation 
La condition et les hypothèses 
Communiquez- leçon 7 
La bande dessinée 
Le participle présent; le gérondif 
Vocabulaire-les éléctions 
Un printemps agité 
Une langue pour la paix 
Delf-compréhension orale 
Expression orale 
Ravage 
Le Temple idéal 

 
Увођење вокабулара везаног за рекламе и 
за њихову употребу. Разговор о 
рекламама, одговарање на питања, вођење 
дискусије.  
Израда вежбања у којима се граде 
кондиционалне реченице и употребљава 
герундив и партицип презента. 
Употреба стрипа као наставног средства. 
Описивање скулптуре приказане у 
уџбенику кроз разговор и рад у пару. 
 
 
  

 

Методе рада 
Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту. 
 

Облици рада 
Фронтални, рад у пару,индивидуални, рад у групи. 
 

Ресурси 
Уџбеник Belleville 3, стрип из уџбеника, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 

1.1.1. 

1.1.3. 

1.1.4. 

 

2.2.1. 

2.2.4. 

2.2.5. 

3.3.4. 

3.3.7. 

3.4.5. 
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III - ТЕМА/МОДУЛ:      Unité 8 – Le monde de demain 
Време: 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР/МАРТ 
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Ученици уче и усвајају вокабулар везан за лекцију – Le monde de demain 

Примена граматичких садржаја у свакодневној комуникацији 

Ученици уче лексику везану за осму лекцију 

-усвајају вокабулар везан за  лекцију Ralentissez!...Danger! 

-уче L’expression du but 

- уче вокабулар везан за  осму лекцију 

- раде лекцију о Европској унији 

- читају  усвајају вокабулар везан за лекцију Vacances spatiales 

- усвајају вежбу слушања и разумевања 

- обнављају лексику 8 . лекције 

- уче лексику везану за лекцију Discours de Victor Hugo 

- раде вежбу описивања 
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– разуме општи смисао и најважније појединости информативних прилога из различитих медија о 

познатим, друштвено и узрасно релевантним темама, у којима се користи стандардни говор;  
– разуме општи садржај и 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, уз евентуална 
понављања и појашњења; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о различитим конкретним и 
делимично апстрактним темама; 

– разуме краће савремене књижевне текстове различитих жанрова, примерене узрасту; 
– учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 
– пише одговоре у којима тражи и преноси релевантне информације и објашњења користећи 

стандардне формуле писаног изражавања;  
-развија комуникативне способности 
-упознаје се са Европском унијом 
-гради и употребљава антериорни футур 
-пише и употребљава намерне реченице 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Unité 8 – Le monde de demain 
 
 
Le monde de demain  - Présentation 
Le futur antérieur 
Leçon 8 –communiquez 
Ralentissez!...Danger! 
L’expression du but 
Leçon 8-vocabulaire 
L’Europe 
Vacances spatiales 
Leçon 8-compréhension orale 
Expression orale-leçon 8 
Discours de Victor Hugo 
Décrire des bâtiments 

 
Кроз разговор и одговоре на питања ученици се 

упознају са темом нове лекције. Са аудио снимка 
ученици сазнају ко су личности и о чему разговарају. 

На текстовима који се баве клонирањем и 
могућим туризмом  у космосу ученици проверавају 
своје могућности разумевања непознатог текста. 

Кроз вежбања се проверава колико су ученици 
савладали антериорни футур и намерне реченице. 

Радећи у пару, ученици описују футуристичке 
грађевине чије се фотографије налазе у уџбеницима.  

 
 

Методе рада 
Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту. 
 

Облици рада 
Фронтални, рад у пару,индивидуални, рад у групи. 
 

Ресурси 
Уџбеник Belleville 3, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Одговори на усменом делу, разумевање аудио снимака и одговарање на питања, рад 
у групи, дискусије. 
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Начин праћења 
Праћење активности ученика на часу, учесталост јављања и тачност одговора, 
израда домаћих задатака, залагање на часу, резултати на писменим проверама. 
 

ОС по нивоима 

1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 

 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.5. 
2.3.1. 
2.3.7. 
2.4.4. 

 

3.3.5. 
3.4.5. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:    Unité 9 – Notre avenir Време: МАРТ/АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање вокабуларом и његова примена 

Ученици уче узрочне и последичне реченице 

- раде говорну вежбу 

- уче како се пише CV 

- уче неодређене заменице 

- усвајају вокабулар 9. лекције 

- уче вокабулар везан за лекцију Les études supérieures en France 

- усвајају вокабулар  везан за лекцију Grandir 

- раде вежбу слушања и разумевања 

- уче вокабулар везан за Expression orale–SOS logement 

- пишу мотивационо писмо 

- раде песму Musique de Barbara 

-  описују предмете на илустацијама 

-  раде систематизацију градива 

И
сх

о
д

и
 

 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

-Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке         

- обогаћује речник новим изразима и користи их у говору 

-упознаје се са високошколским системом у Француској 

- учествује у дискусији на тему одрастања 

  



[Type the document title] 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Unité 9 – Notre avenir 
 
Notre avenir – Présentation 
La cause, la conséquence 
Leçon 9- communiquez 
Leçon 9-les trois fiches 
Les pronoms indéfinis 
Vocabulaire – faire des études supérieures 
Les études supérieures en France 
Grandir 
Compréhension orale 
Expression orale–SOS logement 
Expression écrite 
Vivant poème 
Décrire des objets 
Décrire un bel objet 
Synthèse 
Évaluation 

Слушање аудио снимка леције и разговор о њој. 
Одговарање на питања. 
Обрада узрочних и последичних реченица и 

израда вежбања. 
Обнављање и вежбање неодређених заменица. 

Стицање увида у знања ученика приликом  израда ових 
вежбања. 

Вежбање писања CV-a, у пару или самостално. 
Вежбање описивања предмета. 
Разумевање песме и провера кроз одговоре на 

питања везаних за песму. 
Говорна вежба у којој се проналази употребна 

вредност предмета са слике. 
 
  

Методе рада Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси 
Уџбеник Belleville 3, стрип из уџбеника, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 

1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 
 

2.1.4. 
2.2.2. 
2.3.5. 
2.5.5. 

3.2.3. 
3.2.6. 
3.4.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који нису успели да савладају градиво већим делом или имају недоумице 
око појединих делова градива. Број часова допунске наставе зависи од броја часова које наставник има у датој школи. 
Градиво које се понавља и увежбава на овим часовима зависи од самих ученика и њихове потребе да поново пређу 
одређено градиво. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају жељу да стекну шира знања о градиву обрађиваном на 
часу или да се упознају са потпуно новим садржајима везаним за француски језик и Француску. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Руски језик 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички и природно-математички Разред: 
четвр

ти 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика.Задаци образовно-васпитног 
рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Проблемы молодёжи Време:Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Война без особых причин 
-Выражение согласия и несогласия 
-Изъяснительные отношения в сложном предложении 
-Существительные,обозначающие лица по профессии и 
деятельности 
-Почитаем ещё:Письмо в женский журнал 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 
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ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Путешествуйте с нами! Време:Октобар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 -Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Туризм и его плюсы и минусы 
-Рекламные сообщения:Андричград,Сочи,Ялта 
-Выражение определительных отношений в сложном 
предложении 
-Почитаем ещё:Морской круиз 
-Разговорная тема: Покупки 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Театр и кино Време:Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Интервью с режиссёром Алексеем Балабановым 
-Несклоняемые имена существительные;глаголы 
движения-переносные значения  
-Род несклоняемых существительных 
-Почитаем ещё:Счастливый билет 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы:Театр и кино 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

 2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.     

  2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Природные и хозяйственные богатства Време:Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Когда закончится нефть? 
-Суффиксы глаголов несовершенного вида 
-Выражение причины 
-Почитаем ещё:Вуз имени Губкина 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Природные богатства» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник      

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација       

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.        
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V - ТЕМА/МОДУЛ:Имена России и Сербии Време:Јануар,фебруар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Имя России:Александр Невский 
-Суффиксы имён прилагательных;выражение совета 
-Переход причастий и имён прилагательных в 
существительные 
-Почитаем ещё:Правила жизни:Новак ДЖокович 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

   2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.        

     2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.      

       2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.         

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:Современные технологии Време:Фебруар,март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-Тексты о современных технологиях 
-Выражение извинения;управление глаголов 
-Аббревиатуры-типы 
-Выражение времени в простом и сложном предложении 
-Почитаем ещё:GOOGLE 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
 
 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка      
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.          

      2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.          

          2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.           

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Выбор профессии Време:април,мај  

Ц
и

љ
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и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Как определиться с будущей профессией 
-Глагольные приставки;суффиксы имён 
существительных;переход причастий в прилагательные 
-Выражение условия 
-Почитаем ещё:О поиске себя... 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Тест для самопроверки знаний 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.             
  

        2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.             

           2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.             
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време: 
Ц

и
љ
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Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                                       

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 
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Италијански језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:  IV 

Предмет:  Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 
O,5 

Годишњи 
фонд часова: 

33 + 
16,5 

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се 
реализује у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради 
задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе 
из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка 
грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама 
и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 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. 
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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и 
естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   VIVERE IN CITTA’  ( Živeti u gradu)   Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица :Presente,Imperfetto, passato prossimo ,condizionale и 
уобичајеног  вокабулара  на ову тему: città, campagna,natura, geografia. 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности, предности и недостатке живота у граду /селу. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

VIVERE IN CITTA ’ 
1.Di quale città si parla -T 
1.Le regioni e città italiane 
La mia regione preferita 
2.Condizionale passato -T 
1.Sarebbe stato meglio 
3.Città o campagna -T 
2.Alcuni verbi pronominali 
4.Guardi che è vietato !-T 
2.I pronomi possessivi –esercizi 
5.L’auto in panne-videocorso  -Т 
3.I pronomi possessivi -esercizi 
6.Progetto Italia -Т 
4.Condizionale passato come desiderio non realizzato 
7.Dettato 
8.Ci, ne e altri pronomi -Т 

 
Упутити ученике на садржаје попут исказивања 

мишљења где је боље живети, изражавања предности и 
недостатака о животу у селу /граду, давања савета, као и 
исказивања мишљења.  

Поновити терминологију кроз разна вежбања, 
затим вежбати глаголе  andarsene,volerci,piantarla,spuntarla 
...Коришћење разноврсних техника/метода и облика рада.  
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 
грађанско васпитање,српски језик, географију.Упућивање 
ученика на коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања. Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 3 ,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.1.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.1.4.1 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  MADE IN ITALY Време:  НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 
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Обрада вокабулара :речи за описивање различитих предмета. Обрада граматике:Congiuntivo presente e passato. 
Уочавање разлике између предмета , од чега су направљени, чему служе. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, описује ствари. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава.  
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

9. Made in Italy -Т 

5.Esercizi grammaticali : condizionale passato 

10.I marchi italiani nel mondo – Il congiuntivo presente -Т 

6.Preparazione per il Primo compito scritto 

11.Una buona occasione 

12.Il Primo compito scrittо 

7.Il congiuntivo presente e passato    V  

14.Venticinque buoni motivi per essere italiani -Т 

8.Ripasso del congiuntivo V 

15.Modi di dire ...in – accio  -Т 

16. L’oggetto misterioso – videocorso  Т 
 

Увођење вокабулара везаног за описивање 
различитих предмета изражавање слагања 
и неслагања. Применити одговарајуће 
врсте /технике читања, писања на задату 
тему. Увести  Congiuntivo presente e 
passato На што више примера обрадити 
разлику у употреби индикатива и 
конјуктива  Проверавање знања 
граматичких појмова, кроз испитивање – 
писмено (писмени задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 3,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  PAROLE, PAROLE…  Време:  ЈАНУАР/ фебруар 
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Обрада вокабулара :речи везане за књижевна дела.Учење описивања неког романа. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –
congiuntivo imperfetto e Discorso indiretto. 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратке реченице о неком књижевном делу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

 Наставнe јединицe Начин реализације 

PAROLE,PAROLE... 

17. Comunicare – Media e testi   -T 

9.L’italiano s’impara con Facebook 

18. Il congiuntivo imperfetto - T 

10. Il discorso indiretto 

19.Comunicare a distanza – videocorso  T 

 

 

 

 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неког романа.Упознати ученике са 
коњуктивом имперфектаОбратити пажњу на  
(congiuntivo imperfetto) ,проналажењу  специфичних 
детаља у кратким текстовима и разумевању главних 
идеја у конверзацији.  
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: 
вежбања,илустрација, табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: INVITO ALLA LETTURA Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 
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Обрада вокабулара : INVITO ALLA LETTURA. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање 
главних идеја у вези читања и других начина провођења слободног времена. Учење како да се да предлог, 
прихвати или одбије, тражи или да савет.Граматика :passivo con essere e con venire.  
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- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

INVITO ALLA LETTURA 

20.Di che parlano romanzi ? -T 

11. Il passivo  

21. Lascia un libro dove vuoi : qualcuno lo leggerà ! -T 

12. Parli bene l’italiano ! -videocorso 

22.La traversata dei vecchietti 

 

 
 

 
 Увести вокабулар везан за читање и називе 

књижевних форми. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о читању 
и књигама.Вежбати у пару или групи предлоге и 
љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
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ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   LA FAMIGLIA CAMBIA FACCIA Време: МАРТ/ АПРИЛ 
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Обрада вокабулара :речи везане за породицу, начин живота данас и некада.Граматика : comparativi e 
superlativi particolari. 
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Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

LA FAMIGLIA CAMBIA FACCIA 

23. La famiglia per me e la famiglia in Italia  -T 

13. la famiglia in Italia   

24.Priprema za 2.pismeni zadatak 

14.Uno in piu’ - videocorso 

25.Drugi pismeni zadatak 

26.Popravak drugog pismenog zadatka 

 

 

 
 

Увести  вокабулар везан за породицу, начин 
живота данас и некада. Упознати ученике са: 
comparativi e superlativi particolari. Проверавање знања 
граматичких појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: FESTE E REGALI Време:  АПРИЛ/МАЈ 
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Обрада вокабулара:feste, natale,compleanno,Pasqua.Учење о прошлом кондиционалу.Разумевање детаља 
дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се разговара са лекаром 
и диететичаром. 
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Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

FESTE E REGALI 

27.Le feste in Italia - T 

15.No, per carità ! 

28. Una figuraccia -T 

16.Tanti auguri a te ! -videocorso 

 

 

 

 
 

Увести вокабулар везан за празникеОбрадитипрошли 
кондиционал. Користећи комуникативан и еклектички 
метод, извести и демонстрирати честитања поводом 
празника.Објаснити значај  детаља дијалога и разговора 
користећи стратегију слушања и вежбу допуни 
реченицу.Објаснити  писање медицинског чланка за 
магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 
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Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
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ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ITALIANI NELLA STORIA Време:  МАЈ 
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Увести вокабулар везан за Италију и чувене Италијане. Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење 
како се описује чувена личност и  догађаји из прошлости.  
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи одговарајући вокабулар да опише одређене чувене личности. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

ITALIANI NELLA STORIA 

29. Personaggi storici italiani  -T 

17.Cristoforo Colombo 
30.Leonardo Da Vinci-Т 

Увести вокабулар везан за везан за Италију и чувене 
Италијане. Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога .Проверити знање о чувеним 
италијанима кроз усмено испитивање, активност 
ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ITALIA DA SCOPRIRE 

 

 

Време:МАЈ 

Ц
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Обрада вокабулара везаног за Италију,географске појмове Исказивање жеља и намера.. Учење индиректног 
говора. 

И
сх
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- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

ITALIA DA SCOPRIRE 
31.Le Marche:l’Italia in una regione 
32.Olio extra vergine d’oliva 
33.I luoghi del cuore 

Вежбати како се описују предели и места.Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,географија 
,српски језик Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: илустрација, модела, питања и 
одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
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Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
П
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Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Il passivo 
Comparazione irregolare 
LE regioni italiane  
Le canzoni italiane 
Il cibo e  le  ricette 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Социологија 

Образовнипр
офил: 

Друштвено - језички смер Разред: 
IV 
(четв
рти) 

Предмет: Социологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Програм Социологије у гимназији подразумева да се његово пуно остварење реализује у 
корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, историја, 
филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, 
ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите ваннаставне активности. Садржај 
програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака 
предмета, који се не односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овладавање 
вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба 
презентовати кроз четири веће тематске области, које третирају различите теоријске и практичне 
аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена структура 
и друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и 
политички аспекти друштва); појаве и проблеми савременог друштва. Важно је да ученици 
разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике 
социолошких оријентација и ниво њихове применљивости. Наставницима се препоручује да са 
ученицима дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних 
социолошких истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно 
социолошко истраживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младнх о 
квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или 
наркоманије код младих...). Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације 
сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање 
основних облика друштвеног живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног 
система у складу са основним вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 
одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета уз развијање 
мултикултурализма. 3 Препоручује се наставницима да ове појмове проширују и стално користе у 
објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет културе омеђен управо 
људским потребама, нормама и вредностима, да оне посредују између човека и друштва, и на 
посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално и социјално биће. 
Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких теорија класа, што је 
од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и друштвених промена у савременом 
друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, односима и 
главним изворима моћи, елити и квазиелити унутар српског друштва. Тема друштвених 
неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о 
различитим облицима неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, 
глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и историјске изворе и последице по 
појединца и друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима 
и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начинима за њихово евентуално ублажавањс или 
искорењивање. Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно 
двојство човека и друштва, својства сталности и променљивости. Упознавање ученика са раним и 
савременим теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и 
облицима треба комбиновати са ученичким радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу 
изнетих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и 
последицама друштвених промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју 
властити положај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне неједнакости, које утичу 
на степен њихове властите социјалне слободе, како би били у позицији да критички промисле и 
одговоре који је то пут ка друштву који даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај 
друштвених промена на личном и општем плану. Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, 
треба да користе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална ауторска дела, бројна 
теоријска и емпиријска социолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, али 
и - интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове, аудио или видео записе, 
јер су то облици комуникације блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати 
многи проблеми живота у савременом свету. Важно је да сами наставници користе различите 
изворе информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе ученике да самостално 
проналазе одговарајуће информације и да успоставе критички однос према њима. Природа 
садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих облика рада и наставних метода, које 
ангажују ученике и повећавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба да се одвија 
у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја 
са одговарајућим методичким активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је 
применити и друге различите облике радионичарског рада (симултана индивидуална активност, 
рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних 



[Type the document title] 
 

 

техника активног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање са 
техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 
презентовању одређених тематских области и појмова ученике треба подстаћи да критички 
преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и интерпретирају их у социолошком 
кључу - на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар 
српског и ширег глобалног друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да проналазе 
информације, да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу 
дијалога, да аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта 4 или сопствене 
ставове. Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку 
од поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање 
повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују 
како наставници, тако и ученици. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 
сопствени напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других 
ученика у групи, увек уз одговарајућу аргументацију 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели 

савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална 
знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне 
компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

 Задаци образовно – васпитног рада: 

- овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе; 

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама; 

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву; 

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и 

очувања националне и светске културне баштине; 

- унапреде и прошире општу културу; 

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских,  

образовних, родних, класних, етничких, глобалних...); 

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 

проблема; 

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 

критички однос према њима; 

- унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става; 

- унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, 

тимског рада). 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Одређење социологије Време: Септембар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави социологија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком социологије, социолошким  дисциплинама и методама, 
социолошким теоријама, различитим присуприма друштвене стварности 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања, фазама истраживачког поступка и техникама прикупљања подата 

- Упознавање ученика са основним обележјима модернизације 

- Упознавање ученика  са значајем културе за човеков живот у друштву, основним вредностима и 
нормама у друштву као и појмом традиције и промене  
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- Формулише социологију као науку  

- Објасни специфичности истраживачког поступка и социолошке методе 

- Утврди разлике између традиционалног и модерног друштва 

- Разуме основне елементе савремене социолошке теорије  

- Објасни сложеност односа између појединца, друштва и културе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Појам социологије 
- Основни социолошки проблеми и дисциплине 
- Основе истраживачких техника социологије 
- Појам модерности и традиције 
- Однос појединца у друштву и култури  

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања,  питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвена структура и систем Време: Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са  појмом структуре и система 

- Упознавање ученика са појмом и поделом друштвених група, друштвених организација и 
институција  

- Упознавање ученика са врстама друштвених стратификација, појмом друштвене покретљивости,  

- Упознавање ученика са значајем теорија друштвених  класа 

- Новије теорије класа и класна анализа Србије 
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- Објасни значај друштвених група, институција и организација за функционисање друштва 

- Разуме појам бирократизације друштва 

- Разуме разлизуте врсте друштвене стратификације 

- Опиште услове друштвене покретљивости 

- Примени знања о класама на анализу савременог друштва 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Појам структуре и система 
- Подела друштвених група 
- Друштвене организације и институције 
- Врсте и значај друштве стратификације као и 

друштвене покретљивости 
- Теорије класне анализе 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу заједно отклањамо нејасноће, 
недоумице 

- За све наставне јединице у оквиру теме важи 
исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају текст из додатне 
литературе у ком су дати адекватни појмови 

- Факултативни задаци 
- Дискусија и поређење проблема из тог перида 

са савременим добом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, додатна литература-факултативни задаци, стручна литература, презентација, 
интернет, научне емисије, часописи, филмови 
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 Инструменти Констаност и самосталност у учествовању у раду на часу, у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Друштвене неједнакости Време: Новембар  

Ц
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- Појам друштвеног положаја, улоге и угледа 

- Упознавање ученика са теоријама друштвених елита, појмом статусне групе и друштвене моћи 

- Упознавање ученика са појмом друштвених неједнакости као и са развојем идеје о друштвеним 
неједнакостима 

- Упознавање ученика са основним облицима друштвених неједнакости са акцентом на савремене , 
глобалне економске неједнакости 

- Упознавање ученика са значајем класне анализе за проучавање друштвених неједнакости 
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- Дефинише појмове друштвене структуре и система и њихову међусобну условљеност 

- Наведе различите статусне групе у свом окружењз као и схвати значај друштвених елита 

- Дефинише појам друштвених неједнакости као и различите идеје о једнакости 

- Наведе узроке сиромаштва који произилазе из глобалних економских неједнакости 

- Промени толерантан однос према супротном полу и друштвеним различитостима које су ствар 
слободног избора 

- Објасни значај класних неједнакости у проучавању савременог друштва 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Друштвени положај улога и углед 
- Статусне групе, моћ и елита,  
- Теорија друштвених елита 
- Појам друштвених неједнакости 
- Развој идеје о друштвеним једнакостима 
- Облици друштвених неједнакости 

 

- Обнављање и усмено излагање усвојеног знања 
из области друштвених неједнакости 

- Дебата на тему друштвеног угледа и личног 
поштовања 

- Индивидуалне анализе припадности  статусним 
групама, приступ  моћи и елитама 

- Факултативни задаци-анализа  
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Уџбеник,  стручна литература, препоручени релевантни сајтови, емисије, филмови 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

III- ТЕМА/МОДУЛ: Друштвене промене и развој Време: Децембар  

Ц
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- Способност ученика да повеже претходна усвојена знања о друштву са друштвеном динамиком,  

- Усвоје знање и разликују појмове раст, развој и напредак, као узроке друштвених промена 

- Схвате различите моделе објашњења друштвених промена 

- Упознају се и разумеју основне демографске појмове, феномен демографске транзиције као и 
најважније елементе популационе политике 

- Упознају се са појмом рада, развојем друштва и различитим овлицима производње, разумеју поделу 
рада  

- Усвоје знања о променама у организацији производње током историје 
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- Објасни појам друштвених промена и њихове различите облике 

- Објасни појам раста, развоја и напретка 

- Објасни основне демографске појмове 

- Наведе мере популационе политике 

- Развије критички приступ друштвеним појавама, које се тичу кретања становништва 

- Дефинише појам рада и образложи његов значај 

- Развије свест о потреби целоживотног образовања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Друштвене промене, раст, развој и напредак 
- Модели објашњења друштвених промена 
- Демографија и основни демографски појмови 
- Основне мере популационе политике 
- Појам рада, развој друштва и различити овлици 

производње 
- Подела рада и промене у организацији 

производње 

- Ученици повезују претходну област 
- Разговор на часу о разлучитим друштвеним 

променама које се могу уочити у непосредном 
окружењу 

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

- Рад у групама на тему ,,Изазови са којима је 
суочена наша цивилизација и који су могући 
одговори на те изазове,, 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, факултативни задаци, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, 
филмови, емисије 

П
р
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика 
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ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Култура, ралигија Време: Јануар, Фебруар  

Ц
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- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практично 
примене аргументе у дебати и дискусији на одређене проблеме са социолошког становишта  

- Ученици су способни да усвоје нова знања  која се тичу комплексног  појма културе, основних 
елемената културе, културне разноврсности, евроцентризма и цивилизације, да схвате различите 
облике културе и пре свега направе јасну разлику између културе, с једне стране, и кича и шунда, са 
друге стране, као манифестација масовне културе   

- Ученици ће усвојити знања о узроцима настанка религије, појму и елементима религије, подели 
религије и стећи основу за социолошки проступ проучавању религије, верских организација као 
појавних облика религијског утицаја на друштво   

- Ученици ће усвојити знања о процесу секуларизације савременог друштва као друштвеном 
феномену 
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- Дефинише културу и објасни однос културе и друштва 

- Наведе елементе културе 

- Образложи становишта евроцентризма и културног релативизма 

- Утврди разлику између разлочитик облика културе 

- Објасни значај супкултурних творевина, феномене кича и шунда 

- Дефинише религију и њене елементе 

- Објасни социолошки приступ проучавању религије 

- Разликује цркве и секте, као и феномен деноминације  

- Анализира утацај процеса секуларизације на друштвени живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Схватање појма културе као и подела на 
материјалну и духовну културу 

- Елементи културе, културна разноврсност и 
облици културе 

- Појам религије, елементи и подела религије 
- Социолошки проступ проучавању религије 
- Верске организације и њихов утицај на друштво 
- Секуларизација и савремено друштво 

 

- Ученицима ће бити представљена повезаност 
претходне лекције       ,, појединац, култура, 
друштво,,  тј., основни појмови који се тичу 
социјализације, норме и вредности , традиција 
са актуелном темом 

- Ученици ће на часовима радити и на тексовима 
руског писца А.П. Чехова који указује на 
основне особине које одликују културне људе 

- Дебата на тему односа елитне и народне културе  
- Дебата на тему ,, да ли је бог створио човека или 

је човек створио бога,, 
- Разговор са ученицима о опасностима деловања 

верских секти у непосредном окружењу  
- Одређени час, по договору са ученицима, у овом 

периоду биће конципиран тако, да ученицима 
објасним јаке и слабе стране њиховог рада уз 
критички став који треба да афирмише јаче 
стране њихове одељенске заједнице уз залагање 
сваког појединца. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на научним доказима 
и документарни 

П
р
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ћ
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е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Политика и идеологија Време: Март 
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- Ученици ће бити у стању да разумеју значење појма политика и како се она мењала кроз историју 

људског друштва и на тај начин створе паралелу са модерним схватањем политичког живота 

- Ученици су усвојили знања о основним елементима политичке структуре као и о најважнијим 
постулатима политичке културе као неопходног састојка грађанског друштва 

- Ученици су усвојили знања о значењу појма идеологије и у стању су да разликују основну поделу 
идеологије, као и тренд настанка нових идеологија и претпоставке о будућности идеологија 
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- Дефинише појам политике 

- Наведе основне функције државе 

- Објасни структуру,начин деловања и функције политичких странака, 

- Образложи значај политичке културе 

- Наведе чиниоце који доводе до настанка нације и процени значај нација у савременом друштву 

- Наведе најзначајније дефиниције идеологије 

- Објасни разлику између класичних и савремених идеологија 

- Дефиниђе верски фундаментализам, идеје феминизма и екологизма 

- Процени будућност идеологије 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Одређење политике и настанак модерне државе 
- Политичке странке и друштвени покрети  
- Политичка култура 
- Етничке заједнице, етничке интеграције и сукоби 
- Типови национализама 
- Шта је идеологија 
- Класичне политичке идеологије 
- Новије идеологије и будућност идеологија 

- Ученицима  ће бити предочена дефиниција 
појма политика и историјски развој државе као 
друштвене творевине 

- Ученици ће износити своје мишљење о 
узроцима рата у бившој Југославији и 
евентуалном утицају национализма    

- Ученици ће изложити своја схватања слободе, 
политике и важности  деловања политичких 
странака и друштвених покрета у савременом 
друштву 

- Ученици ће дебатовати о феномену верког 
фундаментализма, екологизма и феминизма 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, научни 
часописи итд. 

П
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Инструменти 
Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, примена стечених знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Породица и социјално-патолошке појаве у 
урбаном друштву 

Време: Април 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици препознају  основне елементе и функције породице 

- Ученици  разумеју проблеме са којима се суочава породица у савременом друштву и у стању су да 
препознају рауличите облике насиља у породици 

- Ученици разумеју опасности које вребају у социјалном окружењу а које воде ка малолетничкој 
деликвенцији и другим облицима друштвених девијација 

И
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- Упореди традиционалну и савремену породицу  

- Наведе релативно трајне функције породице 

- Образложи узроке и последице насиља у породици 

- Процени значај породице за функционисање друштва 

- Објасни шта су социјално патолошке појаве 

- Наведе узроке девијантног понашања 

- Наведе узроке екслозије преступништва међу младима  

Наставнe јединицe Начин реализације 



[Type the document title] 
 

 

- Основни појмови социологије породице 
- Облици насиља у породици 
- Будућност породице у савременом друштву 
- Друштвене девијације 
- Малолетничка деликвенција и остали облици 

друштвених девијација 
 

- У раду у групи ученици дискутују да ли 
недостатак традионалних узора води 
потчињавању великим ауторитетима, као што 
су држава, бог, звезде масмедија 

- У овиру теме о Друштвеним девијацијама, 
ученици износе мишљење о утицају медија на 
експлозију криминала и девијантног понашања 
код младих 

- Ученици поред уџбеника користе и стечена 
знања из осталих наука, од језика до 
свакодневних медијски заступљених тема на 
сајтовима, повезују и самоиницијативно 
предлажу часове на којима ће повезати све 
релевантне изворе и по групама радити 
одређену тему 

- Ученици раде презентације са одређеним 
проблемом, неке групе ученика повезују 
презентацију са изабраним Матурским радом и 
будућем студирању на Високо – образовним 
студијама 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, филмови, 
књиге 

П
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е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, презентација, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Млади у савременом друштву Време: Мај 

Ц
и

љ
е
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- Ученици ће усвајањем нових информација , подићи свест о важности еколошких проблема у 
савременом друштву 

- Ученици ће знати шта значи  слобода и одговорност према животу и реалном свету који нас окружује 
и који има ограничене ресурсе 

- Ученици ће имати више сазнања о појму пореклу и узроцима глобализације, као и о ризицима који 
она носи са собом 

- Ученици ће развити свест о сопственој важности у савременом друштву и неопходности 
партиципирања у циљу стварања бољег друштва 

И
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- Прикаже утицај извештаја римског клуба  

- Објасни теорију одрживог развоја 

- Наведе изворе еколошких опаснисти и заузме став о заштити наше планете 

- Дефинише процес глобализације, порекло и узроке 

- Наведе последице глобализације и објасни деловање антиглобализацијских покрета 

- Наведе основне теме социологије омладине 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Социолошки аспекти еколошке кризе 
- Границе раста-Римски клуб 
- Извори еколошких опасности 
- Ризично друштво и поглед на будућност 
- Глобализација и ризици глобализације 
- Антиглогализацијски покрети и будућност 

глобализације 
- Основни појмови социологије младих 

 

- Ученици ће разумети  екологизам и важност 
развијања свести о заштити животне стедине 

- Настава из ове области   биће спојена са 
савременом науком пред којом се мора 
поставити питање моралне одговорности, кроз 
питања и одговоре покушаћемо да заједно 
предложимо нека од могућих решења 

- Ученици ће на часу, у форми дебате, 
расправљати о томе да ли је глобализација 
могућа без савремених видова комуникације и  
да ли је Мек Доналдс генератор глобализације 

- Ученици ће на часу дискутовати о феномену 
слободног времена  
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Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник,  стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне емисије, часописи, 
филмови, књиге 

П
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ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању есеја, примена стечених знања, 
питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   
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Филозофија 

Образовнипр
офил: 

Природно – математички смер Разред: 
IV 
(четв
рти) 

Предмет: Филозофија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Настава Филозофије конципирана је тако да сe ученици оспособе да конципирају и 
интерпретирају специфична питања и проблеме основних филозофских дисциплина у контексту 
одређених филозофских епоха, праваца и учења. 
- ученицима ће знати да разликују карактер и методе филозофског и научног истраживања и 
критички сагледавају домете и могућности различитих врста сазнања јер настава филозофије се 
реализује тако да комбинује различите изворе из скоро свих области људске делатности. 
- Такође, на настави се користи стручна литература, како би ученици усвојили и интерпретирали 
са разумевањем и у датом контексту филозофску терминологију, да ли вербално или у писаној 
форми, а у зависности од проблематике којом се баве. 
- Ученик је способан да развије проблемски начин мишљења који одговара природи филозофије, 
њеним истраживачким методама и отворености за стално преиспитивање. Кроз интерпретацију 
филозофских текстова и евалуацију аргумената ученик на часу практикује  самостално и критичко 
мишљење, практикује одговарајуће врлине, ставове и вредности попут интелектуалне отворености 
и радозналости, уважавања сведочанства и доброг аргумента, показује спремност на самокритику, 
толерантност на различитост у мишљењу. Критички просуђује различита филозофска становишта 
о основним етичким и естетичким принципима о праведној и рационалној организацији друштва 
тако што анализира њихову логичку конзистентност, културно – историјску условљеност и 
претензије на универзално важење. 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ образовно – васпитног рада: 
 

- да ученици развију спосибност за систематско, самостално, проблемски интонирано, рефлексивно и критичко 
мишљење које ће им омогућити и олакшати мисаоно и вредносно орјентисање у савременом свету, које ће их 
оснажити у формирању сопственог погледа на стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно 
одлучивање и делање у животу. 

- ученици ће изградњом знања и вештина својствених филозофски култивисаној мисли, бити оспособљени да 
свестрано анализирају стварност и решавају теоријске и практичне проблеме, да своје ставове и уверења 
поткрепљују уверљивим логичким аргументима, просуђујући ваљаност и релевантност аргументације, 
критички користећи разноврсне изворе информација. Такође, ученици ће бити у могућности да при процени и 
избору поступака еволуирају различите погледе на стварност и руководе се вредностима истине, добра, 
праведног и лепог, чији смисао и значај откривају испитујући карактеристичне филозофске, научне, естетске, 
религијске и културолошко – социјалне проблеме. 

   Задаци образовно – васпитног рада: 

- упознају значај логичког мишљења како у процесу учења тако и у свакодневном животу; 

- упознају значај примене логичког мишљења у филозофији, наукама и уметности; 

- упознају значај логичког решавања проблема; 

- упознају значај примене логичког размишљања у свакодневном животу; 

- упознају и развију проблематику логичког мишљења; 

- упознају и развију способност логичког расуђивања; 

- упознају и развију могућност исправног и истинитог мишљења уз разликовање истих; 

- упознају и формирају исправно поимање језика и његове улоге у процесу сазнања; 

- науче да исправно формирају појмове, како научне тако и ненаучне, као и истините судове и закључке; 

- усвоје наставне садржаје логике и филозофије са научног аспекта као основ за академско образовање и 
професионални развој; 

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

- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за 
решавање актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 

- стекну способност интегративног – мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

- развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

- развију способност логичког, критичког мишљења, промишљања, суђења и закључивања приликом решавања 
проблема; 
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- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у филозофији и 
науци; 

- развију способност коришћења информационих технологија; 

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе филозофских и научних материјала и података који 
су на првом месту лако проверљиви; 

- развију способност за рад у тиму, самопроцену и самовредновање, самостално презентовање резултата рада; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и очување националне и светске 
културне и интелектуалне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита њихови приоритетни 
задаци; 

- развију свест о важности менталног и физичког здравља и практикују здраве стилове живота; 

- развију  ематију, толерантост и хуманост у понашању у заједници , без обзира на национале, религијске, полне 
и друге разлике међу људима; 

- оспособе се за самостално и целоживотно учење 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Одређење филозофије Време: Септембар  
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- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави филозофија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком филозофије, филозофских школа и праваца, филозофским 
дисциплинама и методама, али и важности логичког и филозофског мишљења за остале области 
умних делатности и свакодневни живот 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања, филозофског од нефилозофског проблемског истраживања 

- Упознати ученике о исправности коришћења језика филозофије, повезаност мишљења, језика и 
опажања, као и проверљивости универзалних и ваљаних сазнања, етичких и естетских, и проблему 
субјективног сазнања и релативизацији система вредности 

- Упознавање ученика са одређем филозофије, етимологијом речи философија, постанком 
филозофије из чуђења, и како одредити филозофију и чиме се она бави 

 

И
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 - Формулише филозофски релевантно питање и уочи филозофски проблем у неком тексту или 

феномену 

- Објасни због чега није могуће јединствено одређење тога шта је филозофија и чиме се она бави 

- Одреди место филозофије међу облицима духовне културе – мит, религија, наука и уметност 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Појам филозофије 
- Основни филозофски проблеми и дисциплине 
- Однос филозофије и мита, религије, уметности и 

науке 

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања,  питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Античка филозофија Време: Октобар 
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Ц
и

љ
е
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и

 
- Упознавање ученика са значењем речи архе, почело, космологија, апеирон, хиле 

- Упознавање ученика са првим филозофским проблемима и првим филозофима Космолошког 
периода – Милетска школа 

- Упознавање ученика са проблемом Бића, кретања и мноштва 

- Упознавање ученика са супротстављеним становиштима о постанку света (Хераклит и Парменид) 

- Упознавање ученика са плуралистичким становиштима у филозофији природе – атомисти, 
питагорејци, Емпедокло и Анаксагора 

И
сх

о
д

и
 - Одреди место филозофије међу облицима духовне културе – мит, религија, наука, уметност 

- Пореди карактеристике, домене и могућности различитих извора и типова сазнања (чулног, 
разумског и умственог) 

- Интерпретира проблеме, ауторске опусе и теорије који су репрезентативни за историјски развој 
филозофије 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Питање прапочетка 
- Питање прапочетка – Милетска школа 
- Проблем бића, мноштва и кретања – Хераклит и 

Елејска школа, атомисти, питагорејци, Емпедокле 
и Анаксагора 

- Значај супротности и тумачење природе – 
Хераклит 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу заједно отклањамо нејасноће, 
недоумице 

- За све наставне јединице у оквиру теме важи 
исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају текст из хрестоматије у 
ком су дати адекватни појмови 

- Дискусија и поређење проблема из тог перида 
са савременим добом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник,хрестоматија, стручна литература, презентација, интернет, научне емисије, 
часописи, филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Констаност и самосталност у учествовању у раду на часу, у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима                   
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II- ТЕМА/МОДУЛ: Античка филозофија Време: Новембар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Усвајање знања о важности учествовања у јавном и политичком животу 

- Усвајање знања о врлини (арете) и знању (епистеме), Софистима, релативизацији знања, проблему 
субјективног и објективног знања, етичком и моралном деловању појединца и заједнице 

- Усвајање знања о Сократовом моралном деловању, општим и универзалним врлинама и знањима, 
Платоновим дијалозима кроз писану реч, миту о пећини и подвостручењу стварности, знања и 
морала 

- Усвајање знања о идејама као вечним и непропадљивим суштинама свега постојећег, Аристотеловим 
неслагањем са Платоновим оштрим раздвајањем идејног и материјалног света 

- Усвајање знања о метафизичким и онтолошким проблемима којима се антрополошки перид бави, 
као и знање о индивидуалном ангажовању у заједници, исправном коришћењу разума у циљу 
очувања душе као највеће људске вредности 

 

И
сх

о
д

и
 

- Формулише филозофски релевантно питање и уочи филозофски проблем у неком тексту или 
феномену 

- У прихватању сазнања и уверења предност даје рационалним разлозима у односу на друге ауторитете 
(откровење, традиција, мишљење већине) 

- Прикаже на примерима карактеристичне проблеме појединих филозофских дисциплина 
(метафизика, епистемологија, логика, етика, естетика, филозофија политике) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Проблем истине и привида (знање, мњење) – 
Елејска школа 

- Реторика и дијалектика – Софисти и Сократ 
- Метафизичко одређење стварности – Сократ, 

Платон, Аристотел 
- Знање, добро, врлина – Софисти, Скрат, 

сократовске школе, Платон и Аристотел 
- Проблем идеалног друштвеног поретка 

(праведности) – Платон, Аристотел 
- Питање индивидуалне среће – стоици и 

епикурејци 

- Обнављање и усмено излагање усвојеног знања 
из области Космолошког периода 

- Антрополошки период и усвајање 
терминологије на часу након сваке обрађене 
лекције (реторика, Агора, еристика, 
дијалектика, ерудита, мајеутика, дијалогос…) 

- Дискусија на тему смртне казне изречене 
Сократу, поимање врлине и знања у време 
античке епохе и данас 

- Критичко промишљање етичких и моралних 
ставова и аргументована одбрана сопсвених 
моралних ставова 

- Стоицизам и епикурејство – презентације и 
дебате на часу 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, препоручени релевантни сајтови, емисије, 
филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

III- ТЕМА/МОДУЛ: Средњевековна филозофија Време: Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Способност ученика да повеже претходна усвојена знања тежњама античких филозафа за стварањем 
слободног друштва и инсистирању на правилној употреби разума као предуслов за бољим поретком 
друштва и утицај цркве и њене моћи на стагнацију свих људских напора да знањем побољшају 
положај појединца и заједнице у целини 

- Усвоје знања о вери, религији, филозофији, уметности и науци и њиховом положају у 
средњевековној епохи 

- Усвоје знања о схоластици, хришћанству и покушају многих милилаца да сачувају своја дела и 
животе од инквизиције, повезујући са претходним знањима стеченим из других области и предмета 
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- Прикаже на примерима карактеристичне проблеме појединих филозофских дисциплина 
(метафизика, епистемологија, логика, етика, естетика, филозофија политике) 

- Ситуира решења филозофских проблема, дебате и аргументе у историјски контекст и одређује 
њихов утицај на светоназор одређене епохе 

- Препознаје и избегава симплификације, предрасуде, стереотипије и уобичајене софизме у 
аргументацији 

- Користи идеје филозофски утемељеног умећа живљења (нпр. античких концепција умерености и 
еудајмоније) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Улога филозофије у формирању хришћанског 
учења 

- Однос вере и разума – Аурелије Августин 
- Платоновска и аристотеловска традиција у 

филозофији средњег века (проблем универзалија, 
докази о постојању бога, схоластика, ренесанса) – 
Тома Аквински, Авероес, Авицена, Абелар, 
Мајмонид 

- Ученици повезују претходну област 
антрополошког периода, тежње филозије за 
знањем, добрим, праведним, исинитим као 
највишим вредностима човека и 
средњевековном епохом, кроз дискусије и 
дебате након обрађене лекције, износе своје 
ставове о вери, религији, богу, поштујући 
различитост и уз међусобно уважавање  

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филмови, 
емисије 

П
р
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е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Филозофија новог доба Време: Јануар, Фебруар  

Ц
и

љ
е
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и

 

- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практичну 
примену аргументоване дебате и дискусије на одређене проблеме са филозофског становишта  

- Ученици су способни да усвоје нова знања из филозофије новог доба респектујући све претходне 
заслуге човечанства и износећи аргументоване ставове у својој критици осталих области људске 
делатности 

- Ученици ће усвојити знања о филозофском приступу проблему сазнања, емпиријског, теоријског, 
као и научним покушајима да исте проблеме реше на другачији начин 

- Ученици ће усвојити знања о правцима у филозофији, емпиризму, рационализму, идеализму, и 
истим покушајима да дају решење на проблем узрочно последичне везе, проблем супстанце, 
простора, времена и могућности сазнања 

И
сх

о
д

и
 

- Процењује значај различитих метафизичких и епистемолошких схватања за формирање модерног 
научног приступа изучавању природе, човека и друштва 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

 

  



[Type the document title] 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Схватање човека, природе и друштва у 
ренесансној и нововековној филозофији – 
филозофија науке и филозофија политике 

- Нови концепт науке и знања – рађање модерне 
науке (научна метода) 

- Проблем супстанције – Декарт, Спиноза, Лајбниц 
- Питање поузданог извора сазнања (емпиризам и 

рационализам) – Бекон, Лок, Хобс, Хјум и Баркли 
 

- Ученицима ће бити показано како изгледа и од 
чега зависи јачина и слабост аргументације на 
основу нових лекција које обрађују 
филозофију емпиризма и рационализма 

- Ученици ће на часовима радити и на тексовима 
из хрестоматије (Бекон, Лок, Хјум, Декарт, 
Спиноза, Лајбниц) и повезиваће са усвојеним 
знањима из области физике и математике 

-  Одређени час, по договору са ученицима, у 
овом периоду биће конципиран тако, да 
ученицима објасним јаке и слабе стране 
њиховог рада уз критички став који треба да 
афирмише јаче стране њихове одељенске 
заједнице уз залагање сваког појединца. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на 
научним доказима и документарни 

П
р
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 Инструменти 

Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Филозофија новог доба Време: Март 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици ће знати структуру аргументације и вредновање јачине и слабости аргумента 

- Ученици су усвојили знања о идеализму као филозофском правцу који је пробао да поред 
епистемолошких проблема, реши и проблеме човека и заједништва а то су вечити проблеми времена 
и простора, супстанције, узрок – последица, проблеми слободе, одређење универзалних моралних 
норми, бесмртност душе, границе и могућности сазнања, вере, бога , уметности итд. 
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- Процењује значај различитих метафизичких и епистемолошких схватања за формирање модерног и 
научног приступа изучавању природе, човека и друштва 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Границе сазнања – Кантова критика сазнајних 
моћи 

- Начела разума у праву и политици (просвећеност 
и либерализам) – од француске револуције и 
просветитељства до револуције у филозофији 

- Ум и слобода – Кант 
- Од трансценденталног ка апсолутном субјркту – 

Фихте, Шелинг, Хегел 
- Умна синтеза стварности (спекулативни 

идеализам, марксизам) – Хегел, Маркс 

- Ученицима ће бити предочена и објашњена 
улога француске револуције и просветитељски 
савез француских енциклопедиста на 
револуцију у филозофији, тачније у Класичном 
немачком идеализму 

- Ученици ће из лекција о Кантовој филозофији 
па све до Маркса, моћи да разумеју значај 
слободе како за појединца тако и за зајеницу 

- Ученици ће изложити своја схватања слободе, 
права и одговорности уз поређење Кантовог, 
Фихтеовог, Шелинговог и Хегеловог 
становишта о истим 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, 
научни часописи итд. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, примена стечених знања, питања и одговори ученика. 
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ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Савремена филозофија Време: Април 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици знају да препознају критику метафизике као заједничко полазиште различитих праваца у 
савременој филозофији 

- Ученици знају филозофске методе при решавању одређеног проблема 

- Ученици знају да се користе филозофском терминологијом када се баве критиком савременог 
друштва и проблема 

И
сх

о
д

и
 - У дискусији разликује претпоставке и карактер сазнајног, моралног и естетског расуђивања, и у 

расправама о вредностима респектује принципе конзистентног логичког мишљења, кректног 
аргументовања и основне етичке вредности 

- Изводи практичне импликације одређене вредносне позиције и процењује њену релевантност или 
универзално важење неког етичког принципа у свакодневном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Критика метафизике као заједничко полазиште 
различитих праваца у савременој филозофији 

- Однос према наслеђу европске рационалности – А. 
Шопенхауер, Ф. Ниче 

- Однос према наслеђу европске рационалности  
- Егзистенција као питање слободе избора и 

одговорности – М. Хајдегер и К. Јасперс 

- Настава савремене филозофије у већој мери се 
изводи и базира на корелацији са другим 
дисплинама које се изучавају у школи али и 
свакодневним феноменима и проблемима 

- Ученици поред уџбеника користе и стечена 
знања из осталих наука, од језика до 
свакодневних медијски заступљених тема на 
сајтовима, повезују и самоиницијативно 
предлажу часове на којима ће повезати све 
релевантне изворе и по групама радити 
одређену тему 

- Ученици раде презентације са одређеним 
проблемом, неке групе ученика повезују 
презентацију са изабраним Матурским радом и 
будућем студирању на Високо – образовним 
студијама 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни 
часописи, филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, презентација, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати шта је егзистенција и есенција живота, како остварити суштинску борбу за што 
смисленијом егзистенцијом и који су проблеми савременог човека и његове слободе 

- Ученици ће знати шта значи слободна воља, слобода и одговорност према животу и реалном свету 
који нас окружује 

- Ученици ће имати више сазнања и решења како повећати свест и савест код других људи по питању 
свакодневних проблема 

И
сх

о
д

и
 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Егзистенција као питање слободе избора и 
одговорности – Ж. П. Сартр, Серен Кјеркегард 

- Однос филозофије и науке – позитивизам, 
феноменологија, критички рационализам (К. 
Попер, П. Фајерабенд, Е. Хусерл, Ј. Хабермас) 

- Језичка и логичка анализа као нови кључ 
филозофије – херменеутика, филозофија језика 
(Л. Витгенштајн) 
 

- Ученици ће разумети егзистенцијализам на 
основу одређених филозофа овог правца, као и 
зашто је слобода избора толико важна сваком 
појединцу 

- Настава из области филозофија науке биће 
спојена са савременом науком пред којом се 
мора поставити питање моралне одговорности, 
кроз питања и одговоре покушаћемо да заједно 
предложимо нека од могућих решења 

- Филозофија језика и херменеутика биће 
прилагођена кроз примере злоуптребе језика и 
погрешног разумевања и тумачења 
бомбастичних наслова у медијима и 
опасностима које с тим долазе. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне 
емисије, часописи, филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању есеја, примена стечених знања, 
питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Савремена филозофија Време: Јун 

Ц
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љ
е
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- Ученици ће знати проблеме савремене политичке проблеме уз разликовање у терминологији, 
филозофија политике а никако политичка филозофија, знаће да примене етичке норме на 
конкретном и свакодневном проблему 

И
сх

о
д

и
 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Проблеми савремене филозофије политике – 
демократија, тоталитаризам, контрола и моћ, 
друштвена правда 

- Примењена етика као филозофски приступ 
проблемима савременог света и свакодневног 
живота 

- Настава из ових области филозофије, одвијаће 
се ка покушају да ученици промишљају 
важност закона, слободе избора, образовања и 
практичне примене етичких принципа на 
тренутно горућим проблемима 

- Сви часови у јуну месецу биће посвећени 
њиховој улози у решавању свакодневних 
проблема и преузимања личне одговорности за 
одређене проблеме 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусији,израда Матурског рада, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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- Сваке друге недеље, по договору са ученицима и из области из које заостају са градивом због дужег 
одсуствовања из школе, о чему водим личну евиденцију 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

- Додатна настава планирана је у договору са ученицима од фебруара месеца, два пута недељно. Четворо 
ученика се изјаснило да им је потребна додатна настава за одређене области које ће имати и на факултетима. 
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Биологија 

Образовни 
профил: 

Природно-математички Разред: IV 

Предмет: Биологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да ученике упозна са наставним садржајима, а који су предвиђени задатом 
темом. На часовима теорије углавном се користи фронтални рад, док се на часовима вежби ученици 
деле у групе. Настава се изводи тако што се врши сажето повезивање знања која су ученици стекли 
претходних година са новостеченим знањем. Ово се нарочито ради на часовима вежби, где ученици 
понављају, вежбају научено градиво.  
У оквиру сваке наставне целине ученици раде пројекте, при чему наставник даје упутства о одабиру 
стручне литературе а ученици сами на интернету претражују садржаје погодне за предвиђену тему. 
Након сваке предвиђене наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате 
садржаје. 
Како би наставни процес био успешан потребно је да наставник континуирано врши и 
самоевалуацију наставног процеса. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, способности, вештине и 

ставове корисне усвакодневном животу, да развије мотивацију за учење иинтересовања за биологију као науку, уз 
примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувануживотну средину. 

Циљ образовно – васпитног рада: 

- да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине и ставове 
корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз 
примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

- да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако 
и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта уз 
истовремено развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

Задаци образовно – васпитног рада су да ученици: 

- упознају основе еволуције; 
- упознају теорије еволуционе биологије, Ламаркову и Дарвинову теорију еволуције;  
- упознају савремену теорију еволуције; 
- упознају коеволуцију, постанак врста и постанак живота;  
- упознају основне појмове и принципе екологије; 
- усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за академско образовање и професионални 

развој;  
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих 

норми понашања према околини у којој живе;  
- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за решавање 

актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 
- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији као 

науци;  
- развију способност коришћења информационих технологија;  
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  
- развију способност за самостално истраживање;  
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење;  
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне 

баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци;  
- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ЕВОЛУЦИЈА ЉУДСКЕ ВРСТЕ 
Време:Септембар, 
Октобар,Новембар 
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 - укаже на вредност Дарвинове теорије еволуције као темељ постанка Савремене теорије еволуције; 

- истакне значај еволуције као предуслов настанка нових врста; 

- долази до закључка о важности еволуције човека као у погледу физиолошких тако и у развитку 
умних способности. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 
миграције људских популација; 

- дискутује значај теорије еволуције за развој цивилизације и друштва, на основу постојећих доказа; 

- у истраживању користи једноставне процедуре, технике, 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 релевантнхе за истраживање, користећи ИКТ и поуздане 
изворе информација; 

- прикаже, наводећи изворе података и образложи резултате истраживања, користећи језик и стил 
комуникације специфичан за биологију; 

- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Подаци о еволуцији, Ламаркова и Дарвинова теорија 
еволуције, Популација као генетички систем, Савремена 
теорија еволуције, Коеволуција, Постанак врста, 
Савремена теорија постанка живота, Фосили, Историја 
живота на Земљи, Изумирање врста, Еволуција човека, 
Наш род – Homo Sapiens (савремени човек). 
 
Вежбе: Генетичка структура популације (задаци), 
Еволуциони механизми, Симбиоза и врсте симбиозе, 
Механизми репродуктивне изолације, Милеров 
експеримент, Геолошка скала времена, „Дрво живота“, 
Филогенетско стабло реда Примати. 

Упознавање ученика са кључним појмовима из области 
еволуције, начинима на којима се долази до сазнања о 
еволуцији.  
Настава се на часовима вежби изводи вежбањем, 
понављањем стечених знаша о еволуцији.  
Ученици се детаљније упознају са еволуцијом људске 
врсте.  
Потребно је да се истакне значај Дарвинове теорије 
еволуције као темеља настанка Савремене теорије 
еволуције.  
Израда пројеката. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, интернет, стручна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Пројекти, дискусија, усмени одговори ученика 

Начин праћења 
Активност на часу, усмена и писана провера знања, редовна израда домаћих 
задатака 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА 
Време:Децембар, Јануар, 
Фебруар, Март, Април, Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 - сагледава и анализира процесе и законитости у природи; 

- критички разматра узрочно-последичне везе између живих бића и неживе природе; 

- истакне значај адаптације као услов опстанка јединке и популације; 

- истакне важност очувања биодиверзитета; 

- долази до закључка о човеку као кључном фактору у заштити и унапређењу животне средине. 



[Type the document title] 
 

 

И
сх

о
д

и
 

- 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; 

- на примерима анализира компоненте и кључне процесе екосистема; 

- идентификује кључне екосистемске улоге 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, технике, 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 релевантнхе за истраживање, користећи ИКТ и поуздане 
изворе информација; 

- прикаже, наводећи изворе података и образложи резултате истраживања, користећи језик и стил 
комуникације специфичан за биологију; 

- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Предмет истраживања екологије, Животна заједница – 
биоценоза, Еколошки фактори (абиотички и биотички 
фактори), Екосистем и животна средина, Популација и 
њене основне одлике, Ланац и мрежа исхране – трофички 
нивои, Биогеохемијски циклуси (кружење азота, угљеника, 
кисеоника), Односи исхране, Развој и еволуција 
екосистема, Абиотички чиниоци разноврсности 
екосистема, Еколошке промене у природи настале 
деловањем човека, Генетички и здравствени ефекти 
загађења животне средине, Могућности заштите 
угрожених животних заједница. 
 
Вежбе: Климатски фактори, Едафски фактори, 
Орографски фактори, Класификација животних форми 
копнених биљака, Популација и њене основне одлике, 
Трофичка пирамида, Протицање енергије, Кружење воде у 
природи, Глобалне промене на Земљи, Преглед основних 
типова екосистема наше Земље, Феномен градског смога, 
Ерозија земљишта, Биолошки мониторинг, Бука и здравље. 

Упознавање ученика са предметом истраживања, 
еколошка сазнања о законитостима које владају у 
простору у којем се одвија живот, као и сазнања о 
начинима прилагођавања и преживљавања организама. 
Истиче се значај еколошких сазнања, у Заштити 
животне средине. Посебно истаћи процесе кружења 
материје и протицања енергије. У оквиру области 
Заштита и унапређивање животне средине упознати 
ученике са еколошким променама у природи, насталим 
деловањем човека.Израда пројеката. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, интернет, стручна литература 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Пројекти, дискусија, усмени одговори ученика 

Начин праћења 
Активност на часу, усмена и писана провера знања, редовна израда домаћих 
задатака 

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који услед болести или из неких других разлога нису савладали 
садржаје предвиђене наставним планом. Одржава се један час у току недеље. Ученици ће савладати основна знања о 
еволуцији, еволуцији људске врсте, затим кључне појмове из екологије као што су популација, биоценоза, екосистем, 
биоми... Раде се једноставне вежбе нпр. еколошки фактори, температура, светлост и сл...  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају повећано интересовање за наставне садржаје предвиђене у 
четвртом разреду. Одржава се један час у току недеље. Ученици ће допунити и проширити своје знање које су стекли 
на редовним часовима. Такоће, ученици раде пројекте који су најчешће истраживачког карактера. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену из биологије. 
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Математика 

Образовни 
профил: 

Природно-математички смер Разред: IV 

Предмет: Математика 
Недељни 
фонд часова: 

5 
Годишњи 
фонд часова: 

165 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (165 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици.Обрада наставних јединица обавља се на 
традиционалан или иновативан начин. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка 
задатака, рачунар и пројектор.У току школске године врши се стална корелација са осталим 
предметима. Оцењивање ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, 
активности у изради задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених 
задатака.Предвиђена су четири двочасовна писмена задатка и по један час за исправку сваког 
писменог задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

-Развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења 

-Развијање  способности комуникације математичким језиком 

-Примена стечених знања и вештина у даљем школовању и решавању  

 проблема из свакодневног живота 

-Формирање основа за даљи развој математичких појмова 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање знања о низовима и стицање знања о граничној вредности низа 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће умети да : 

-израчуна граничну вредност низа 

-анализира и интерпретира понашање низа 

-искористи бесконачни ред у разним задацима и примерима из живота 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Основне особине низова 
-Аритметички и геометријски низ 
-Гранична вредност низа 
-Операције са граничним вредностима 
-Број е 
-Бесконачан геометријски ред 

Теоријска настава(15 часова) се реализује у учионици. 
Обновити основна знања о низовима из претходног 
разреда(дефиниција, начин задавања, монотонија, 
ограниченост, аритметички и геометријски низ...). 
Појам граничне вредности објаснити на једноставнијим 
примерима и урадити неколико примера конвергенције 
по дефиницији. Доказати теореме о сагласности 
граничне вредности са операцијама.Теорему,,о два 
полицајца“обрадити кроз примере. Ученици треба да 
савладају формулу за збир свих чланова бесконачног 
реда и неке њене примене. Дефинисати број е теоремом 
о монотоном и ограниченом низу. 

Методе рада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р
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ћ
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њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС по нивоима 

2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 
2МА.1.3.1. 

2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.2. 

2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: ФУНКЦИЈЕ 
Време:Септембар, октобар, 
новембар 

Ц
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Стицање и проширивање знања о функцијама,развијање логичког и апстрактног мишљења,формирање 
основа за даљи развој математичких појмова 

И
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-Ученик ће умети да: 

-усвоји важније појмове о функцијама 

-одреди сложену и инверзну функцију 

-користи основна својства функција(домен, периодичност, парност, монотоност, нуле и знак...) 

-израчуна граничне вредности функција и решава проблеме користећи својства непрекидности функција 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Дефинисаност и парност функције 
-Монотоност и периодичност функције 
-Нуле и знак функције 
-Ограниченост функције 
-Сложена и инверзна функција  
-Гранична вредност функције 
-Особине граничних вредности 
-lim sinx/x 
-lim(1+1/x)x 

-Непрекидност функције 
-Асимптоте функција 

Теоријска настава(35часова) се реализује у учионици. 
Подсетити ученике на основне опште појмове о 
функцијама (домен, кодомен, 1-1, НА) и размотрити 
својства реалних функција (ограниченост, парност, 
периодичност, нуле и знак, монотоност, 
график).Граничну вредност илустровати примерима, а 
затим дати дефиниције. Илустровати графички примере 
који доводе до асимптота. Извести аритметичка својства 
лимеса.  Обрадити важније примере 
лимеса.Непрекидност увести интуитивно, геометријски, 
и повезати са својствима њеног графика. Илустровати 
примену непрекидности у задацимагде се нула функције 
не може експлицитно одредити. 

Методе рада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода  

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
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Инструменти Усмени одговори,  решавање задатака 

Начин праћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС по нивоима 

2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 
 

2МА.1.3.2. 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.2. 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 
Време:Новембар, децембар, 
јануар, фебруар 
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Стицање и проширивање знања о функцијама и изводу,развијање логичког и апстрактног 
мишљења,формирање основа за даљи развој математичких појмова 

И
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Ученик ће умети да: 

-израчуна извод по дефиницији 

-израчуна извод користећи 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Прираштај функције 
-Извод елементарних функција 
-Извод збира, разлике, производа и количника функција 
-Извод сложене и инверзне функције 
-Логаритамски извод 
-Примена извода на проблем тангенте и нормале 
-Лопиталова теорема 
-Извод вишег реда 
-Диференцијал 
-Примена диференцијала на испитивање монотоности и 
екстремних вредности 
-Примена извода на испитивање конвексности 
-Примена извода на решавање проблема 
-Испитивање функција и цртање графика 

Теоријска настава(35часова) се реализује у 
учионици.Осврнути се на чињеницу да је појам извода 
настао из потребе да се одреди метода за одређивање 
тангенте криве, као и брзине кретања.Урадити  примере 
одређивања неких табличних извода по дефиницији. 
Обрадити правила за диференцирање збира, разлике, 
производа и количника, сложене и инверзне 
функције.Упознати ученике са појмом извода вишег 
реда.Уз диференцијал дати и његово геометријско 
значење и указати на његову примену код 
апроксимације функција.Посебну пажњу посветити 
испитивању функција и цртању графика. Обратити 
пажњу на појам максимума и минимума, конвексности 
и конкавности функције, трудећи се да се сва стечена 
знања о функцијама повежу у логичку целину. Урадити 
разноврсне примере кији се тичу примене извода у 
екстремалним проблемима из геометрије, проблемима 
оптимизације при одређивању максималног профита, 
оптимизације материјала и сл. 

Методе рада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС по нивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

2МА.1.3.2. 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.2. 
2МА.3.1.5. 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.2.3.6. 
2МА.2.3.7. 
2МА.3.1.2. 
 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ИНТЕГРАЛ Време:Фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања о одеђеном и неодређеном интегралу,развијање логичког и апстрактног 
мишљења,формирање основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

-изабере одговарајући метод и одреди неодређени интеграл 

-израчуна одређени интеграл 

-примени одређени интеграл на решавање различитих проблема(израчунавање површине равног лика, 
запремине обртних тела и дуине лука криве) 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-Неодређени интеграл-примитивна функција 
-Основне теореме о интегралу 
-Интеграли елементарних функција 
-Таблица интеграла 
-Метод замене 
-Метод парцијалне интеграције 
-Интеграција рационалних функција 
-Интеграција неких ирационалних функција 
-Одређени интеграл 
-Њутн-Лајбницова формула 
-Квадратура(израчунавање површине равне фигуре) 
-Кубатура(израчунавање запремине обртног тела) 
-Израчунавање дужине лука криве 
 

Теоријска настава(30часова) се реализује у учионици. 
Неодређени интеграл описати као функцију обратну 
налажењу извода и дати појам примитивне функције. 
Образложити таблицу неодређених интеграла. 
Обратити пажњу на основне особине интеграла. 
Приказати основне методе интеграљења. Описаним 
методама интегралити одређене класе функција( 
полиноми, неке рационалне функције, неке 
ирационалне функције,неке тригонометријске, 
експоненцијалне и логаритамске функције). Обрадити 
и сложеније примере.Увести појам одређеног интеграла 
као граничне вредности интегралних сума. Описати 
основна својства одређеног интеграла. Обрадити 
геометријске примене одређеног интеграла(површина 
криволинијског трапеза, запремина ротационих тела, 
дужина лука криве, примене у стереометрији и 
физици). 

Методе рада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС по нивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.8. 
2МА.3.1.5. 
 

. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: КОМБИНАТОРИКА Време:Март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања из комбинаторике, развијање логичког и апстрактног мишљења,формирање 
основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-примени елементе комбинаторике у реалним ситуацијама 

-примени биномни образац на решавање различитих проблема 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Основна правила комбинаторике 
-Варијације 
-Пермутације 
-Комбинације 
-Биномни образац 

Теоријска настава(16 часова) се реализује у 
учионици.Обновити основне елементе 
комбинаторике(правило збира и правило производа)., 
као примену основних принципа пребројавања 
коначних скупова. Увести појам факторијела и 
користити га у различитим примерима. Увести појам 
варијације, пермутације, комбинације и користити их у 
реалним примерима. Увести Паскалов троугао и 
биномни образац и приказати њихове примене. Бирати 
примере из различитих области математике и из 
свакодневног живота. 

Методе рада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења  Системско посматрање, процењивање, активност ученика, домаћи задаци 
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ОС по нивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.4.1. 
 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
2МА.3.4.1. 
 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА Време:Март, април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања из вероватноће и статистике, развијање логичког и апстрактног 
мишљења,формирање основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-одреди вероватноћу случајног догађаја 

-одреди вероватноћу неког будућег догађаја на основу вероватноће претходно реализованог догађаја и на 
основу тога доноси одлуке 

-одреди очекивану вредност и дисперзију случајне величине 

-изврши мање статистичко истраживање, обради резултате, прикае их и интерпретира 

-проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и добијени математички модел реши водећи 
рачуна о реалном контексту 

- 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Опити, догађаји, случајни догађаји 
-Вероватноћа случајног догађаја 
-Условна вероватноћа, независност догађаја 
-Формула тоталне вероватноће и Бајесова формула 
-Случајне променљиве. Расподела вероватноћа 
-Биномна расподела 
-Случајне величине 
-Формирање квадратне матрице вероватноће неког 
коначног физичког система 
-Степеновање матрице реда два и три 
-Одређивање вероватноће неког будућег догађаја на 
основу вероватноће претходно реализованих догађаја 
-Популација, обележје и узорак 
-Математичко очекивање,  медијана и мод 
-Дисперзија, стандардно одступање 

Теоријска настава(22 часа) се реализује у учионици. 
Увести појам случајног догађаја и припадајућих 
појмова и њихову илустрацију на примерима разних 
експеримената(бацање новчића и коцкица, извлачење 
куглица и др).Приказати на примерима и илустровати 
одговарајућу алгебруз(унија, пресек, комплемент 
случајних догађаја).На најједноставнијим  примерима 
указати на формулу тоталне вероватноће и Бајесову 
формулу. Увести појам случајне величине. Указати на 
појмове популације, обележја и узорка. На конкретним 
примерима показати поступке прикупљања, уређивања 
података, табличног и графичког приказивања 
изабраног обележја. 

Методе рада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења  Системско посматрање, процењивање, активност ученика, домаћи задаци 

ОС по нивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.4.1. 
2МА1.4.3. 
2МА1.4.4. 
2МА.1.4.5. 
2МА.3.4.3. 
 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
2МА.1.4.6. 
2МА.3.4.2. 
2МА.3.4.4. 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

-Теорија бројева 

-Комплексни бројеви 

-Низови 

-Гранична вредност низа 

-Основне особине функција 

-Гранична вредност функције 

-Непрекидност функције 

-Извод и примена извода 

-Проблеми екстремних вредности 

-График функције 

-Неодређени интеграл 

-Одређени интеграл 

-Елементи комбинаторике 

-Задаци логичко-комбинатирног типа 

-Дирихлеов принцип 

-Диофантове једначине 

-Математичке игре 

-Биномни образац 

-Одабрани задаци за математичка такмичења 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Физика 

Образовни 
профил: 

Природно математички Разред: IV 

Предмет: Физика 
Недељни 
фонд часова: 

3+1 
Годишњи 
фонд часова: 

99+33 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односно учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Настава се реализује у учионици или у кабинету за физику. У настави 
оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током 
процеса учења. Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 
проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих 
огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, 
семинарских радова и пројеката... 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика 
помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних 
рачунских вежби и провером експерименталних вештина. Наставник физике треба да омогући 
ученицима да искажу алтернативна решења проблема, иновативност и критичко мишљење и да то 
адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере 
предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, треба спровести тест 
систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и степен остварености образовних 
стандарда. 

 Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, могу се организовати 
кроз разне секције младих физичара као и у сарадњи са центрима за таленте и промоцију и 
популаризацију науке. 

Програм физике омогућава примену различитих облика рада од фронталног, рада у тиму, 
индивидуалног рада, рада у пару или групи. Самостални рад ученика треба посебно неговати. Овај 
облик рада је ученицима најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се 
развија и њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и 
сарадње. 

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставе физике у гимназији јесте стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, 
техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких 
модела и теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим 
ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, 
одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање.  

Задатак наставе физике јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, 
применом савремених методичких и дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и 
циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани.физичких феномена. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА 
 

Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развијање функционалне писмености, развијање радних навика, развијање логичког и апстрактног мишљење 
и критичког става, оспособљавање за примену знања и решавање задатака, стицање знања и разумевање 
закона релативистичке физике,специјалне теорије релативности. Схватање значаја физике, разумевање 
доприноса модерне физике. 

И
сх

о
д

и
 

– користи научни језик за описивање физичких појава; 
– формулише постулате специјалне теорије релативности и објашњава релативистичке ефекте; 
– повезује релативистички импулс и енергију са масом 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни постулати специјалне теорије релативности. 
Лоренцове трансформације координата. Релативистички 
закон сабирања брзина.  
Релативистички карактер времена и дужине. Гранични 
карактер брзине светлости. Инваријантност интервала. 
Релативистички импулс и енергија. Везе измеɻу 
релативистичког импулса, кинетичке енергије, енергије 
мировања   и укупне енергије. Унутрашња енергија.  
Закон одржања масе и енергије. 

. 
 

При обради ове теме важно је указати на везу постулата 
Специјалне теорије релативности и релативистичког 
карактера дужине и времена, али и на везу 
релативистичког импулса и енергије. 

Стање у физици у време настанка ове теорије, али и 
њен утицај на даљи развој физике пружају низ 
могућности за истраживачки рад ученика кроз 
пројекте. При обради ове теме посебну пажњу 
потребно је поклонити примерима примене 
релативистичке физике. Наводећи ове примере 
ученици могу да сагледају њен значај. 
У оквиру ове теме препоручљиво је да се часови када се 
оде- љење дели на групе, планирају као часови на којима 
се може анализирати додатна литература, едукативни 
филмови, као и компјутерске симулације. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

 
Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање 

физичке појаве; мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад 

ученика,Тестови,Проблемски задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 
 

ОС по нивоима  2.ФИ.2.5.1. 2.ФИ.3.5.1 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: КВАНТНА ПРИРОДА 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА 
 

Време:Септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о топлотном зрачењу као једном од начина преноса топлоте (енергије). Разумевање појма 
апсолутно црног тела,фотоефекта и Комптоновог ефекта. разумевање појма кванта и фотона, дуалне 
природе светлости 

И
сх

о
д

и
 

– користи квантну природу електромагнетног зрачења за објашњење природе зрачења апсолутно црног тела 
и фотоефекта; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Топлотно зрачење. Закони зрачења ап- солутно 
црног тела. Планкова хипотеза. Фотоелектрични ефекат. 
Ајнштајнова једначина фотоефекта. Квантна природа 
светлости. Маса и импулс фотона. Притисак светлости. 
Комптонов ефекат. Корпускуларно-таласни дуализам 
светлости. 

Демонстрациони оглед: 
– Фотоефекат (помоћу фотоћелије). 

 

Увести топлотно зрачење као један од начина преноса 
топло- те (енергије) као и спектар зрачења и физичке 
величине које га описују. Појам апсолутно црног тела и 
зрачење апсолутно црног тела објаснити као последицу 
квантне природе електромагнетног зрачења. 
Представити аналитички и графички сва три закона 
зрачења апсолутно црног тела и њихово значење. 
Планкову хипотезу треба обрадити као начин да се 
разреши проблем, који је настао када помоћу закона 
класичне физике није било могуће објаснити 
експерименталне резултате (,,ултравиолетна 
катастрофа”). 

Фотоефекат као појаву објаснити са аспекта Закона 
одржања енергије. представити карактеристичне 
величине (закочни напон, струја засићења, црвена 
граница) као функције фреквенције и интензитета 
светлости. 
Докази за постојање фотона (честице које поседују 
енергију масу и импулс) су појаве: притисак светлости, 
фотоефекат и Комптонов ефект. Кроз дискусију са 
ученицима обрадити таласно -честични карактер 
светлости наглашавајући везу енергије, масе и импулса 
са фреквенцијом. Посебну пажњу посветити 
демонстрацији и примени фотоефекта. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.2.        2.ФИ.3.5.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И 
ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 
 

Време:Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање појмова и суштине таласних својстава честица и њихове аналогије са светлошћу.Значај 
Шредингерове и Хајзенбергове једначине.  

И
сх

о
д

и
 – повезује таласна и корпускуларна својства честица (фотона, електрона) и наводи појаве које то 

потврђују; 
– познаје физички смисао Шредингерове једначине и својствених вредности енергије честице; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Честично-таласни дуализам. Де Брољева хипотеза. 
Дифракција електрона. Електронски микроскоп. 
Хајзенбергове релације неодређености. Појам о 
Шредингеровој једначини. Таласне функције и сопствене 
енергије. Кретање слободне честице. Честица у 
потенцијалној јами. Квантни линеарни хармонијски 
осцилатор. Пролаз кроз потенцијалну баријеру. 

 
 

Де Бројеву хипотезу треба представити као закључак о 
по- стојању јединства у природи. Дуализам је 
универзално својство материје. Веома је важно да 
ученици стекну представу о појму   Де Бројеве таласне 
дужине за релативистичке и нерелативистичке честице. 
Посебну пажњу треба посветити експерименталној 
потврди таласне природе микрочестица (дифракција 
електрона на кристалу као доказ њихове таласне 
природе), као и примени исте (Електронски микроскоп, 
принцип рада, моћ разлагања, врсте). 

Хајзенбергову релацију неодређености представити као 
по- следицу таласне природе микрочестица наводећи 
услове када се кретање честице (електрон) може 
описивати законима класичне физике, а када је 
неопходно применити квантномеханички приступ. 
Физички смисао Шредингерове једначине, својствених 
вредности енергије честице и таласне функције 
обрадити кроз поређење услова када је могуће 
применити законе класичне физике (апроксимација) и 
услова када је таласна природа микрочестица 
доминантна па се њено понашање описује законима 
квантне механике. Разлике у класичном и 
квантомеханичком приступу демонстрирати кроз 
следеће примере: кретање слободне честице; честица у 
потенцијалној јами; линеарни хармонијски осцилатор; 
пролаз кроз потенцијалну баријеру. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на 
крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима        2.ФИ.3.5.4. 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА 
 

Време:Новембар,децембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Треба имати у виду да повезивање основних појмова из области квантне механике са квантно-механичком 
теоријом атома представља суштину садржаја ове наставне теме. Омогућава разумевање појмова, на пример, 
дискретност спектра атома водоника, појам спина, а касније и многих апстрактних појмова у области 
савремене физике. 

И
сх

о
д

и
 – анализира спектар атома водоника користећи Борове постулате; 

– објашњава структуру периодног система елемената помоћу квантних бројева; 
– повезује примену рендгенског зрачења са његовим својствима; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Радерфордов модел атома. Дискретни спектар 
атома водоника. Борови постулати и Боров модел атома 
водониковог топа. Франк-Херцов оглед. Квантно-
механичка теорија атома: главни, споредни и магнетни 
квантни број. Физички смисао „боровских орбита”. Спин 
електрона. Штерн-Герлахов оглед. Вишеелектронски 
атоми и Паулијев принцип. Структура пе- риодног 
система елемената. Закочно и карактеристично рендген- 
ско зрачење. 

Лабораторијске вежбе 
1. Калибрација спектроскопа и идентификација 
водониковог спектра. 
2. Одреɻивање Ридбергове константе (помоћу 
водоникове лампе и дифракционе решетке). 

Предлог за пројекат 
1. Основне каракетеристике хемијских веза 

(јонске и ковалентне). Молекулски спектри. 
 

Кроз конкретне садржаје из ове области ученици би 
требало боље да разумеју три основне идеје које се 
остварују и у другим областима физике: структура 
супстанције (на молекулском, атомском и субатомском 
нивоу), закони одржања и физичка поља као носиоци 
узајамног деловања физичких тела и честица. 

Теоријске садржаје из ове области ученици ће моћи да 
про- вере и кроз експериментални рад и зато је врло 
важно да се реализује програмом предвиɻена 
лабораторијска вежба Калибрација спектроскопа и 
идентификација водониковог спектра. 

Основна знања из квантне механике представљају део 
опште културе и омогућавају праћење основних 
информација везаних за достигнућа савремене физике. 

Осмислити пројекат из области Молекулски спектри   

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на 
крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.5.3. 
2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.2.5.4. 2.ФИ.3.5.3. 
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V - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА Време:Децембар,јануар 
Ц

и
љ

е
в

и
 Већ познате појмове треба користити и повезивати их са новим појмовима, физичким величинама и 

законитостима који се користе за објашњење и разумевање појава у чврстим телима и у функционисању 
ласера. 

Познавање физичких својстава чврстих тела и индукованог зрачења омогућава сваком ученику боље 
разумевање њиховог значаја за развој нових технологија. 

И
сх

о
д

и
 – на основу зонске теорије кристала закључује о њиховој проводљивости; 

– познаје услове настанка и примену супер проводљивости; 

– описује својства сопствених и примесних полупроводника и познаје њихову примену (исправљачи, 
галваномагнетни и термоелектрични ефекти,...); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Зонска теорија кристала. Енергијске зоне у 
чврстом телу. Зонски модели метала и диелектрика. 
Расподела слободних електрона по енергијама у металу. 
Квантна теори- ја проводљивости метала. 
Суперпроводљивост. Полупроводници. Сопствена и 
примесна проводљивост. Полупроводници р и n-типа и 
полупроводнички р-n спој. Полупроводничке диоде, 
транзисто- ри и фотоотпорници. 

Демонстрациони огледи: 
– Диоде, фотоћелије. 
Лабораторијске вежбе 

3. Струјно-напонска карактеристика диоде. 
4. Одреɻивање Планкове константе (помоћу LED 
диоде). 

 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику да теоријске садржаје из ових области, кад год 
је то могуће, учи кроз експериментални рад. 

Наставни процес треба тако планирати да буде ефикасан 
и рационалан у коме би требало да буду заступљене 
различите методе и облици рада, што би допринело да 
ученици буду активни учесници образовног процеса. 

Физика чврстог стања и ласери у том погледу пружају 
вели- ке могућности. Многе појаве и феномени могу се 
демонстрирати, а лабораторијске вежбе омогућавају 
једноставна мерења и прорачуне. 

Ласерско зрачење има велику примену у технологији 
преноса сигнала и медицини. 

На средњем и напредном нивоу ученици би требало да 
разу- меју основне идеје кроз које се остварују садржаји 
физике кристала и ласерске оптике. 
Јер основна знања из Физике чврстог стања и Физике 
ласера представљају део опште културе и омогућавају 
праћење основних информација везаних за достигнућа 
савремене физике. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на 
крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима  2.ФИ.2.5.2. 2.ФИ.3.5.3. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ И ЛАСЕРИ Време:Фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Већ познате појмове треба користити и повезивати их са новим појмовима, физичким величинама и 
законитостима који се користе за објашњење и разумевање појава у чврстим телима и у функционисању 
ласера. 

Познавање физичких својстава чврстих тела и индукованог зрачења омогућава сваком ученику боље 
разумевање њиховог значаја за развој нових технологија. 
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И
сх

о
д

и
 

– објасни основни принцип рада ласера, повезује карактеристике ласерског зрачења са његовом применом 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Луминисценција. Квантни прелази: спонтана 
емисија, апсорпција и стимулисана емисија зрачења. 
Основни принцип рада ласера. Врсте ласера. 
Карактеристике ла- серског зрачења. Примене ласера. 

Лабораторијска вежба 
5. Одреɻивање угаоне дивергенције ласерског 

снопа. 
 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику да теоријске садржаје из ових области, кад год 
је то могуће, учи кроз експериментални рад. 

Наставни процес треба тако планирати да буде ефикасан 
и рационалан у коме би требало да буду заступљене 
различите методе и облици рада, што би допринело да 
ученици буду активни учесници образовног процеса. 

Физика чврстог стања и ласери у том погледу пружају 
вели- ке могућности. Многе појаве и феномени могу се 
демонстрирати, а лабораторијске вежбе омогућавају 
једноставна мерења и прорачуне. 

Ласерско зрачење има велику примену у технологији 
преноса сигнала и медицини. 

На средњем и напредном нивоу ученици би требало да 
разу- меју основне идеје кроз које се остварују садржаји 
физике кристала и ласерске оптике. 
Јер основна знања из Физике чврстог стања и Физике 
ласера представљају део опште културе и омогућавају 
праћење основних информација везаних за достигнућа 
савремене физике. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.3.       

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 
 

Време:Фебруар,март,април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Кроз поређење карактеристика атомског језгра и атома употпунити знање ученика о врстама и својствима 
интеракција у природи. 

И
сх

о
д

и
 

– 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; 
– објашњава добијање и примену изотопа (енергетика, медицина, археологија, форензика...); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Структура језгра. Карактеристике језгра. Дефект 
масе и енергија везе. Нуклеарне силе. Модели језгра. 
Природна радиоактивност. Алфа, бета и гама распад. 
Закон радиоактивног распада. Активност радиоактивног 
извора. Радиоактивни низови и радиоактивна равнотежа. 
Интеракција радиоактивног зрачења са супстанцијом. 
Детекција зрачења. Дозиметрија и заштита од зрачења. 
Вештачка радиоактивност. Општа својства нуклеарних 
реакција. Примери реакција (откриће протона и неу- 
трона, интеракције неутрона са језгром, трансурански 
елементи). Акцелератори честица. Нуклеарна 
енергетика. Фисија. Нуклеарни реактори. Реакције 
фузије на звездама. Конфинирање плазме. Нуклеарне и 
термонуклеарне бомбе. 

Предлог за пројекат 
2. Акцелератори честица.CERN 
Демонстрациони оглед: 
– Детекција радиоактивног зрачења. 
Лабораторијскe вежбe 

6. Мерење фона. 
Опадање интензитета гама зрачења са повећава- њем 
дебљине апсорбера (препреке) од извора. 

При обради ове теме важно је указати на везу постулата 
Спе- цијалне теорије релативности и релативистичког 
карактера масе и енергије, као и на релативистичку везу 
масе и енергије. Полазећи од квантне природе нуклеарне 
интеракције и таласно-честичне природе 
нуклеона.Објаснити појаву радиоактивног распада 
атомског језгра наглашавајући њен статистички 
карактер. У оквиру обраде нуклеарне фисије и фузије 
посебно истаћи актуелне проблеме у енергетици и 
заштити човекове околине. Изузетно је важно да 
ученици упознају процесе који су последица 
интеракције радиоактивног зрачења са супстанцијом и 
да науче да користе мерне инструменте (дозиметар, ГМ-
бројач...). 

Продирући све дубље у структуру материје долазимо до 
еле- ментарних честица као градивних елемената 
супстанције и преносилаца дејства физичког поља. 
Важно је подстаћи ученике да прате најновија 
истраживања и указати на примере примене научних 
достигнућа. 

Осмислити пројекат из области Акцелератори честица. 
CERN 
Осмислити пројекат из области Космичко зрачење 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.5.2. 
2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.4. 2.ФИ.3.5.2. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА Време:Април,мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Кроз поређење карактеристика атомског језгра и атома употпунити знање ученика о врстама и својствима 
интеракција у природи. 

И
сх

о
д

и
 – изврши класификацију елементарних честица и наведе основне карактеристике и значај експеримената 

у ЦЕРН-у; 
– увиђа предности и недостатке коришћења различитих извора енергије и разуме проблеме коришћења 

нуклеарне енергије у контексту одрживог развоја; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Класификација елементарних честица. Основне 
интеракције измеɻу честица. Честице и античестице. 
Кваркови. 

Предлог за пројекат 
3. Космичко зрачење. 

 

При обради ове теме важно је указати на везу постулата 
Спе- цијалне теорије релативности и релативистичког 
карактера масе и енергије, као и на релативистичку везу 
масе и енергије. Полазећи од квантне природе нуклеарне 
интеракције и таласно-честичне природе нуклеона 
објаснити појаву радиоактивног распада атомског језгра 
наглашавајући њен статистички карактер. У оквиру 
обраде нуклеарне фисије и фузије посебно истаћи 
актуелне проблеме у енергетици и заштити човекове 
околине. Изузетно је важно да ученици упознају процесе 
који су последица интеракције радиоактивног зрачења 
са супстанцијом и да науче да користе мерне 
инструменте (дозиметар, ГМ-бројач...). 

Продирући све дубље у структуру материје долазимо до 
еле- ментарних честица као градивних елемената 
супстанције и преносилаца дејства физичког поља. 
Важно је подстаћи ученике да прате најновија 
истраживања и указати на примере примене научних 
достигнућа. 
Осмислити пројекат из области Космичко зрачење 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.3. 2.ФИ.2.5.4. 2.ФИ.2.5.5.       

IX - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У АСТРОНОМИЈУ И ОСНОВНИ 
ПОЈМОВИ 
 

Време:Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру садржаја из астрономије ученици треба да се упознају са њеном основама као што су спектар 
зрачења небеских тела, физичке карактеристике и типови звезда, карактеристике мирног Сунца и 
Сунчевог система. То ће им омогућити да разумеју утицај Земљине атмосфере на спектар зрачења 
небеских тела, својства планета Земљиног типа и еволуцију Сунчевог система. 

Заједно са овим садржајима уз примену стечених знања из других природних наука ученици треба да стекну 
савремену слику васионе. 

И
сх

о
д

и
 – познаје основне методе одреɻивања даљина небеских тела и јединице за даљине у астрономији; 

– оријентише се у простору, разуме смену дана и ноћи, и годишњих доба, као и начин рачунања времена 
у астрономији; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Предмет проучавања и специфичности 
астрономије. Интердисциплинарност. Оријентација на 
небу. Хоризонтски и екваторски координатни систем. 
Привидно кретање Сунца и последице. Време и 
календари. Даљине небеских тела. Астрономске јединице 
за даљину. 
 

У настави астрономије пожељно је користити садржаје 
са интернета и обавити мерења за које има услова у 
школи. Неке садржаје погодно је обрадити преко 
пројеката. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.6.2.             
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XI - ТЕМА/МОДУЛ: ЗРАЧЕЊЕ НЕБЕСКИХ ТЕЛА И 
АСТРОНОМСКИ ИНСТРУМЕНТИ 
 

Време:Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру садржаја из астрономије ученици треба да се упознају са њеном основама као што су спектар 
зрачења небеских тела, физичке карактеристике и типови звезда, карактеристике мирног Сунца и 
Сунчевог система. То ће им омогућити да разумеју утицај Земљине атмосфере на спектар зрачења 
небеских тела, својства планета Земљиног типа и еволуцију Сунчевог система. 

Заједно са овим садржајима уз примену стечених знања из других природних наука ученици треба да стекну 
савремену слику васионе. 

И
сх

о
д

и
 

– повезује врсте зрачења са типичним представницима небеских тела која их емитују; 
– објасни улогу астрономских инструмената у истраживању свемира; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

X - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАВИТАЦИОНА ДЕЈСТВА 
 

Време:Мај 
Ц

и
љ

е
в

и
 

     У оквиру садржаја из астрономије ученици треба да се упознају са њеном основама као што су спектар 
зрачења небеских тела, физичке карактеристике и типови звезда, карактеристике мирног Сунца и Сунчевог 
система. То ће им омогућити да разумеју утицај Земљине атмосфере на спектар зрачења небеских тела, 
својства планета Земљиног типа и еволуцију Сунчевог система. 

Заједно са овим садржајима уз примену стечених знања из других природних наука ученици треба да стекну 
савремену слику васионе.  

И
сх

о
д

и
 

– разуме начин и узроке кретања небеских тела и последице гравитационих дејстава; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Хелиоцентрички систем. Кеплерови закони. 
Њутнов закон гравитације. Плимско дејство Месеца и 
Сунца. Помрачења Сунца и Месеца. 
 

У настави астрономије пожељно је користити садржаје 
са ин тернета и обавити мерења за које има услова у 
школи. Неке садржаје погодно је обрадити преко 
пројеката. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. Омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.6.1.              
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Спектар зрачења небеских тела. Утицај Земљине 
атмосфере на астрономска посматрања. Принцип рада 
астрономских инструмената. 

 
Предлог за пројекат 

3. Принцип рада астрономских уређаја заснован на 
одговарајућим физичким појавама. 

 

У настави астрономије пожељно је користити садржаје 
са интернета и обавити мерења за које има услова у 
школи. Неке садржаје погодно је обрадити преко 
пројеката. 

Осмислити пројекат из области Принцип рада астроном- 
ских уређаја заснован на одговарајућим физичким 
појавама. 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.6.3.              

 

XII - ТЕМА/МОДУЛ: ЗВЕЗДЕ И ГАЛАКСИЈЕ Време:Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру садржаја из астрономије ученици треба да се упознају са њеном основама као што су спектар 
зрачења небеских тела, физичке карактеристике и типови звезда, карактеристике мирног Сунца и 
Сунчевог система. То ће им омогућити да разумеју утицај Земљине атмосфере на спектар зрачења 
небеских тела, својства планета Земљиног типа и еволуцију Сунчевог система. 

Заједно са овим садржајима уз примену стечених знања из других природних наука ученици треба да стекну 
савремену слику васионе. 

И
сх

о
д

и
 – наведе физичке карактеристике звезда и разуме механизам настајања и еволуције звезда; 

– познаје структуру Млечног пута и положај Сунчевог система у њему, као и положај наше галаксије у 
васиони; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Физичке карактеристике и типови звезда. Н-R 
дијаграм. Еволуција звезда. Млечни пут. Врсте 
галаксија. Хабл-Леметров закон. Велики прасак и 
еволуција васионе. 
Предлог за пројекат 
4. Хабл-Леметров закон. Космолошке хипотезе. 

 

У настави астрономије пожељно је користити садржаје 
са интернета и обавити мерења за које има услова у 
школи. Неке садржаје погодно је обрадити преко 
пројеката. 
Осмислити пројекат из области Хабл-Леметров закон. 
Ко- смолошке хипотезе. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
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Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима  2.ФИ.2.6.6.       

 
 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

XIII - ТЕМА/МОДУЛ:  СУНЦЕ И СУНЧЕВ СИСТЕМ 
 

Време:Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру садржаја из астрономије ученици треба да се упознају са њеном основама као што су спектар 
зрачења небеских тела, физичке карактеристике и типови звезда, карактеристике мирног Сунца и 
Сунчевог система. То ће им омогућити да разумеју утицај Земљине атмосфере на спектар зрачења 
небеских тела, својства планета Земљиног типа и еволуцију Сунчевог система. 

Заједно са овим садржајима уз примену стечених знања из других природних наука ученици треба да стекну 
савремену слику васионе. 

И
сх

о
д

и
 

– 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Карактеристике мирног Сунца. Сунчева активност. 
Сунчев систем. Планетски системи око других звезда 

У настави астрономије пожељно је користити садржаје 
са интернета и обавити мерења за које има услова у 
школи. Неке садржаје погодно је обрадити преко 
пројеката. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, 
вештине и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених 
провера, тестова на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером 
експерименталних вештина. Омогући ученицима да искажу алтернативна решења 
проблема, иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.6.4.  2.ФИ.2.6.5.       
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За допунску наставу је , такође, предвиђен један час недељно. Њу похађају ученици који у редовној 
настави нису били довољно успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, 
стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у гимназији. Овај минимум 
је неопходан за даље, несметано праћење наставе физике, што је и главни мотив за допунски рад са 
ученицима. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

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

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремни и допунски рад се остварује за ученике који стално полажу разредни или поправни испит 
и за ванредне ученике као и за оне који повремено заостају у савлађивању  образовно-васпитних садржаја 
у редовној настави. 

 

Циљ је да омогући ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја  да се лакше 
укључе у редовни васпитно-образовни процес. Садржаји су идентични прописаном наставном плану и 
програму. Пре издвајања ученика  треба утврдити узроке и тешкоће које ученици имају у савлађивању 
градива. О самом идентификовању ученика учествују школски педагог, предметни наставник, одељенски 
старешина, родитељ , а према потреби и школски лекар. 
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Хемија 

Образовни 
профил: 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ Разред: 4 

Предмет: ХЕМИЈА (ТЕОРИЈА) 
Недељни 
фонд часова: 

2  
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 8 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан ка исходима наставнику даје већу слободу у 
креирању и осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду 
да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема 
наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не 
одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених 
демонстрационих огледа , огледи се могу извести са доступним супстанцама.Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су 
искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они 
омогућавају да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним 
компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви 
су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је 
тематски конципиран. За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег 
планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама.У целокупном наставном 
процесу у области биохемије важно је стално успостављати везе са претходно ученим садржајем 
органске хемије. Основне методе рада са ученицима у настави хемије  су: 

• излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
• методе логичког закључивања ученика; 
• решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
• коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

 Циљ наставе 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. 

 Задаци наставе хемије да ученици: 

 
• развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

• разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

• разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

• разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним односом 
његових компоненти; 

• примењују основне хемијске концепте за тумачење хемијских структура и процеса: 

• развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

• развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван ставпрема учењу; 

• развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

• oспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 
• унапреде сарадњу и тимски рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:  

Теоријски основ за изучавање биохемије 
Време: септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика о значају биохемије као науке о молекулским аспектима функционисања живих 
система,  о биоелементима, води, саставу телесних течности, pH вредности телесних течности, природним и 
синтетичким биомолекулима, хијерархији организације живих система, грађе и хемије ћелије и размене 
супстанци и енергије у ћелији. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 
• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 
• -објашњава састав, хемијска својства и улогу пуфера у живим системима 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Елементи и њихова улога у живим системима и животној 
средини 
 Вода у живим системима 
Састав и својства телесних течности  
Природни и синтетички биомолекули-заступљеност, 
састав, својства, улога и утицај на здравље и животну 
средину 
Биомолекули 
Од макромолекула до организма 
Хемија ћелије 
 Размена супстанци и енергије у ћелији 
Узорци суптанци и модели природних и синтетичких 
биомолекула-демонстрациони оглед 

 

У овој наставној теми ученици сазнају о 
предмету и значају биохемије као науке о молекулским 
аспектима функционисања живих система. На почетку 
теме ученици разматрају који се елементи означавају 
као биоелементи, који улазе у састав органских 
једињења у живим системима, или су у виду јона у 
живим системима, каква је њихова улога и, у том 
смислу, каква је међузависност живих система и 
животне средине. На тај начин ученици разматрају 
заступљеност елемената који су есенцијални за живот, 
као и оних који су токсични, а могу се наћи у живим 
бићима као последица живота у загађеној средини. 
Следећи корак је да уче-ници разматрају значај воде за 
живе организме, хемијски састав унутарћелијске и 
ванћелијске течности, рН вредности телесних течности 
и пуфере у људском организму који су значајни за 
одржавање киселинско-базне равнотеже. Очекује се да 
ученици повежу порекло биомолекула са неорганским 
супстанцама, угљеник(IV)-оксидом и водом, као и да на 
основу приказа кружења супстанци (угљеника и азота) и 
енергије објасне везу између живе природе 
(биомолекула) и неживе природе (неорганских 
супстанци). У оквиру разматрања структуре 
биомолекула очекује се да ученици уоче постојање више 
функцио-налних група у овим молекулима, да могу да 
буду молекули малих молекулских маса, али и веома 
великих (мономери и полимери), да могу бити различите 
сложености, да поред природних биомолекула постоје 
синтетички и полусинтетички производи, на пример, 
антибиотици, алкалоиди, вештачки хормони итд. 
Детаљни хемијски састав биомолекула изучава се у 
наредним тема. На овом месту ученици би требало да 
разматрају различите природне производе у саставу 
намирница, важност здраве исхране засноване на 
познавању које су намирнице извор појединих 
биолошки важних једињења, до којих поремећаја 
долази уколико се природна равнотежа између 
биомолекула наруши, и да супстанце антропогеног 
порекла могу утицати на ту равнотежу и довести до 
поремећаја метаболизма у живим системима. Тема се 
завршава разматрањем хијерархијске организације 
живих система, грађе ћелије, сличности и разлика 
биљних и животињских ћелија, и размене супстанци и 
енергије у ћелији. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 
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Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 

Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.4.2 
2.ХЕ.1.4.3. 
2.ХЕ.1.4.4. 

2.ХЕ.2.5.2 2.ХЕ.3.5.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  
Амино-киселине, пептиди и протеини 

Време: октобар, новембар, 
децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са амино-киселинама, класификацијом, физичким и хемијским особинама, уз 
посебан осврт на пептидну везу, затим и структурну организацију протеина.Такође, упознавање са 
енизимима и факторима који утичу на активност ензима, биосинтезом протеина и значају амино-киселина. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 
• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 
• -именује и хемјским формулама приказује мономерне јединице биополимера 
• -повезује структуру биомолекула са њиховим физичким и хемијским својствима 
• -повезује различите нивое структурне организације биомолекула са њиховом улогом у живим системима 
• -објашњава хемијске промене једноставних биомолекула у организму и пише једначине реакција којима то 

илуструје 

• -испитује огледима физичка и хемијска својства представника биомолекула-класификује биомолекуле 
према производима хидролизе 

• -објашњава биохемијске реакције са аспекта кинетике и термохемије 

• -објашњава анаболизам и катаболизам 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Аминокиселинe-структура,подела,номенклатура, физичке 
особине 
 Доказивање амино-групе у молекулима АК, реакција АК 
са нинхидрином-демонстрациони оглед 
Реакције аминокиселина – реакције на карбоксилној и 
амино групи 
Реакције бочног низа АК и заједничке реакције на амино 
и карбоксилној групи 
 Испитивање киселинско-базних својстава водених 
раствора амино-киселина. демонстрациони оглед 
Структура протеина .Својства пептидне везе.Веза између 
примарне и тродимензионалне структуре протеина 
Подела протеина.Физичка и хемијска својства протеина 
 Доказне реакције за пептиде и протеине: биуретска и 
ксантопротеинска реакција 
Таложење протеина загревањем, конц минералним кис, 
солима тешких метала, алкохолом, амонијум-сулфатом-
демонстрациони оглед 
Ензими-подела, својства и механизам њиховог деловања 
Утицај различитих фактора на актиност ензима. 
Регулација активности ензима.Антитела. 

Ученици започињу учење ове теме разматрањем 
значења појма L-a-амино-киселина. Затим класификују 
амино-киселине на основу структуре и својстава бочног 
низа и разликују есенцијалне амино-киселине. На 
основу промене pH вредности приказују настајање 
„цвитер јона” и повезују pI с електрофорезом и одго-
варајућим условима за раздвајање протеина из смеше 
кретањем наелектрисаних честица у електричном пољу. 
Очекује се да хемијским једначинама представљају све 
врсте реакција амино-ки-селина, именују производе 
реакција и објасне настајање и природу пептидне везе. 
Очекује се да класификују протеине према саставу, 
растворљивости, биолошкој функцији или облику 
молекула, као и да препознају сложене протеине према 
природи непротеинске компоненте, тј. према 
простетичној групи. Од ученика се очекује да 
објашњавају четири нивоа структурне организације 
протеина, да уочавају постојање водоничних веза, 
интрамолекулских, хидрофобних интеракција бочног 
низа, дисулфидних веза и интермолекулских 
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Хормони-значај,структура,подела. 
 Стероидни хормони 
Утицај Т и pH вредности средине на активност амилазе 
Метаболизам протеина 
 

 

интеракција на примерима, и да повезују с биолошком 
активношћу протеина у живим системима.                                                 
Ученици уочавају разлику између хидролизе којом се 
раскидају пептидне везе и денатурације протеина којом 
се нарушавају интеракције које стабилизују секундарну, 
терцијарну и кватернерну структуру. На примерима 
објашњавају начине денатурације протеина.Ученици 
наводе улогу и класе ензима. Препознају их по називу и 
повезују с реакцијом коју катализују. Наводе факторе 
који утичу на активност ензима и описују активност по 
моделу прилагођавања. Објашњавају значење појмова: 
супстрат, активни центар, начин деловања по принципу 
кључ и брава, као и неопходност ензима у живим 
системима.Ученици уочавају значај амино-киселина 
насталих хидролизом протеина, повезују их са 
изградњом телесних протеина и других сложених 
биомолекула. Биосинтезу протеина објашњавају као 
анаболички процес који обухвата четири основне фазе. 
Препознају функционисање метаболизма, описују и 
анализирају процес варења хране у сврху добијања 
енергије која се конзервира и даље користи у организму. 
Кроз процес глуконеогенезе повезује прелазак амино-
киселина у глукозу и гликоген. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.4.2 
 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.3.4.5. 
2.ХЕ.3.4.6. 
2.ХЕ.3.4.7 
2.ХЕ.3.4.9. 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  
Угљени хидрати 

Време: децембар, јануар, 
фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом угљени хидрати, поделом, њиховим физичким и хемијским 
особинама, стереоизимеријом, приказивање Хејвортовим и Фишеровим формулама и  метаболизмом. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 

• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 

• -именује и хемјским формулама приказује мономерне јединице биополимера 

• -повезује структуру биомолекула са њиховим физичким и хемијским својствима 

• -повезује различите нивое структурне организације биомолекула са њиховом улогом у живим системима 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  
Липиди 

Време: фебруар, март 

• -испитује огледима физичка и хемијска својства представника биомолекула 

• -класификује биомолекуле према производима хидролизе 

• -објашњава појам стереоизомерије на примеру биомолекула 

• -објашњава анаболизам и катаболизам 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Угљени хидрати-дефиниција,подела, физичка својства и 
распрострањеност у природи 
 Моносахариди-структура, подела ,номенклатура 
Фишерове пројекционе формуле 
 Полуацетални и полукетални  облици  
моносахарида.Хејвортове перспективне формуле 
 Стереоизомерија моносахарида 
Хемијске особине моносахарида: реакције 
оксидације,редукције,дехидратације,образовање озазона 
и гликозида 
Молишова реакција. Реакције са Толенсовим и 
Фелинговим реагенсом. Ниландерова реакција-
демонстрациони оглед 
Дисахариди: малтоза, целобиоза, лактоза, сахароза и 
трехалоза. Добијање сахарозе 
Дисахариди 
 Полисахариди: скроб, гликоген,хитин,целулоза и 
деривати. Добијање хартије. 
 Полисахариди 
Реакција скроба са јодом. Хидролиза скроба.-
демонстрациони оглед 
Гликозиди 
 Угљени хидрати 
Метаболизам угљених хидрата 

 У оквиру теме од ученика се очекује да 
класификују моносахариде према броју атома угљеника, 
да разликују моносахариде према функционалним 
групама, као и да према сложености објашњавају 
структуру угљених хидрата.На основу назива они пишу 
молекулске, Фишерове и Хејвортове формуле, а на 
основу формула дају називе угљеним хидратима, 
објашњавају и пишу формуле и називе изомера. Од 
ученика се очекује да објасне настајање гликозидне везе 
код олигосахарида и полисахарида. Посматрање 
демонстрационих огледа требало би да помогне 
ученицима да уоче и објасне разлику између физичких 
и хемијских својстава угљених хидрата, редукујућих и 
нередукујућих дисахарида, под којим условима долази 
до хидролизе скроба, шта је производ потпуне 
хидролизе скроба и како се то експериментално може 
доказати. Очекује се да ученици познају заступљеност 
угљених хидрата, да опишу процес фотосинтезе и да 
објасне улоге угљених хидрата у живим системима.У 
оквиру ове теме од ученика се очекује да објашњавају 
фазе у метаболизму угљених хидрата, процес варења 
хране, настајања глукозе, главног извора енергије у 
организму, да уочавају разлику у варењу полисахарида 
целулозе и скроба, да разликују и објасне појмове 
глукогенеза, глукогенолиза и глуконеогенеза, да објасне 
улогу инсулина у регулацији нивоа глукозе у крви, и 
последице које настају услед вишка или мањка глукозе 
у крви. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

Праћ
ење 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.4.2 
 

2.ХЕ.2.4.1. 

2.ХЕ.3.4.1. 
2.ХЕ.3.4.2. 
2.ХЕ.3.4.3. 
2.ХЕ.3.4.9. 
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Упознавање ученика са појмом липиди, њиховом поделом, физичким  и хемијским  својствима, 

метаболизмом. Такође, упућивање на реакцију естерификације и сапонификације, значај и структуре 
фосфоглицерида, сфинголипида, стероида, стероидних хормона и жучних киселина. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 

• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 

• -именује и хемијским формулама приказује мономерне јединице биополимера 

• -повезује структуру биомолекула са њиховим физичким и хемијским својствима 

• -повезује различите нивое структурне организације биомолекула са њиховом улогом у живим системима 

• -објашњава хемијске промене једноставних биомолекула у организму и пише једначине реакција којима то 
илуструје 

• -испитује огледима физичка и хемијска својства представника биомолекула 

• -класификује биомолекуле према производима хидролизе 

• -објашњава анаболизам и катаболизам 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Подела липида, масне киселине, неутралне масти,воскови. 
Сапуни и детерџенти. 
Фосфоглицериди: лецитин и кефалин 
Сфинголипиди:сфингомијелин 
Осапуњиви липиди. 
Испитивање физичких својстава липида, изоловање 
масних киселина-демонстрациони оглед 
Стероиди- холестерол,ергостерол и калцифероли. Жучне 
киселине. 
Неосапуњиви липиди. 
Хидрогенизација и сапонификација. 
Метаболизам липида. 
 

Као увод у тему важно је да ученици уоче да су 
липиди биомолекули који су слични по физичким 
својствима, растворљивости, а да су разноврсне 
хемијске структуре и да имају вишеструке улоге у 
живим организмима. Очекује се да класификују липиде 
према хемијском саставу на једноставне (неосапуњиви) 
и сложене (осапуњиви) и да разумеју да даља 
класификација масти такође зависи од њиховог 
хемијског састава. Ученици треба да се подсете формула 
масних киселина, које улазе у састав сложених липида, 
и да допуне знања о неким природним масним 
киселинама. Важно је да познају значај уношења 
есенцијалних масних киселина у организам и последице 
њиховог недостатка. Очекује се да хемијским 
једначинама представљају настајање неутралних масти, 
да објашњавају како врсте масних киселина утичу на 
физичка и хемијска својства масти, да примењују 
претходно стечена знања о реакцији сапонификације и 
примени неутралних масти за прављење сапуна, као и да 
прошире знања о коришћењу синтетских детерџената у 
свакодневном животу.  

Од ученика се очекује да наводе да реакцијом 
естерификације масних киселина и тзв. масних алкохола 
на-стају воскови, да пишу формуле, наводе улогу 
воскова и употребу у свакодневном животу. Очекује се 
да пишу формуле најраспрострањенијих 
фосфоглицерида и сфинголипида, и да наводе значај 
ових једињења. Стероиде разматрају као значајну групу 
липида с низом функција у организму. Очекује се да 
ученици описују структуру стерола, да их класификују 
према пореклу и да описују улогу најзначајнијих 
стерола у организму. Очекује се да познају да сте-
роидни хормони и жучне киселине настају из 
холестерола, како се класификују на основу структуре и 
билошке функције, да наводе њихову биолошку 
функцију, и да уоче неопходност стероидних хормона и 
жучних киселина у људском организму. У оквиру ове 
теме ученици разматрају како се основне гра-дивне 
јединице неутралних масти разграђују у процесу 
метаболизма и који ензими катализују ове раакције. 
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Повезивањем катаболизма и анаболизма ученици 
објашњавају који су интермедијери у биосинтези 
масних киселина (који се не налазе се у облику деривата 
коензима А), и да се биосинтеза масних киселина 
разликује од процеса њихове разградње. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

Праћ
ење 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.4.2. 
 

2.ХЕ.2.4.1. 
2.ХЕ.3.4.4. 
2.ХЕ.3.4.9. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:  
Нуклеинске киселине 

Време:март, април 

Ц
и
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е
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Упознавање ученика са улогом ДНК и РНК, разликом у њиховом саставу и појашњавањем основних принципа 
и значаја процеса репликације, транскрипције и транслације 

И
сх

о
д

и
 • -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 

виду корисне и штетне аспекте 

• -објашњава основне принципе и значај процеса репликације, транскрипције и транслације 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основне структурне јединице нуклеинских киселина. 
Номенклатура нуклеозида и нуклеотида 
Структура и функција ДНК. Двострука структура ДНК и 
комплементарност полинуклеотидних ланаца 
Изоловање ДНК из природних препарата-демонстрациони 
оглед 
Структура и функција РНК. Синтеза РНК – транскрипција 
генетичке информације Генетичка шифра 
Биосинтеза протеина 
Нуклеинске киселине 
 

Од ученика се очекује да наводе улогу ДНК и РНК, 
да описују разлике у саставу нуклеотида и нуклеозида, 
дезоксирибону-клеотида и рибонуклеотида, називе 
структурних јединица у саставу ДНК и РНК, да описују 
да молекул ДНК настаје повезивањем 
дезоксирибонуклеотида, да се молекул састоји из два 
ланца који су међусобно повезани водоничним везама, 
док молекул РНК настаје повезивањем рибонуклеотида 
и да је једноланчани молекул. Од ученика се очекује да 
објашњавају основне принципе и значај процеса 
репликације, транскрипције и транслације, што 
подразумева тумачење хемијске синтезе нуклеинских 
киселина и протеина, начине повезивања структурних 
јединица ових молекула, као и строге принципе контроле 
процеса синтезе. 
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Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.4.2. 2.ХЕ.2.4.3. 2.ХЕ.3.4.8. 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:  
Витамини 

Време: април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом витамини, њиховом поделом, биохемијском улогом и значајем. 

И
сх

о
д

и
 • -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 

виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 

• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Класификација, структура и својства витамина 
Веза између витамина и метаболизма 
Испитивање растворљивости витамина-демонстрациони 
оглед 
Витамини 
 

 У уводном делу теме ученици разматрају 
неопходност витамина за правилно функционисање 
организма, важност витамина у биохемијским 
реакцијама (улазе у састав коензима или простетичних 
група ензима), и немогућност синтезе витамина у 
људском организму. Очекује се да уоче да су витамини 
органска једињења разноврсне структуре и да се не 
класификују према хемијској структури, већ према 
растворљивости, на витамине растворне у мастима 
(липосолубилне) и растворне у води (хидросолубилне). 
Очекује се да наводе биохемијску улогу витамина, како 
се манифестује авитаминоза, тј. које болести настају 
услед недостатка витамина. За ученике је важно да 
познају које намирнице су извор витамина и значај 
њиховог уношења у организам разноврсном исхраном у 
циљу задовољења потреба за неопходним количинама 
витамина и нормалног функционисања организма. 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.4.2.   

VII - ТЕМА/МОДУЛ:  
Алкалоиди и антибиотици  

Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом алкалоиди и антибиотици , њиховим пореклом, поделом, добијањем 
и њиховим корисним дејством, али и злоупотребом. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 

• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Алкалоиди.Природни извори  и подела.  
Физиолошко дејство,значај алкалоида и њихова 
злоупотреба. 
Алкалоиди 
Антибиотици.Подела, природни извори за изоловање 
Улога, примена и механизам деловања антибиотика 
Антибиотици 

 
 

 У оквиру теме ученици наводе биљно порекло 
алкалоида, као и њихово физиолошко дејство. 
Класификују алкалоиде према структури на алкалоиде 
који садрже азот ван прстена и алкалоиде који садрже 
азот у прстену. Очекује се да ученици објашњавају 
добијање алкалоида из биљака или синтетичким путем, 
да познају њихов значај због корисног терапеутског 
дејства, али и ризике и злоупотребу алкалоида, као и да 
је наркоманија један од највећих социјалних и 
здравствених проблема данашњице. Очекује се да 
ученици дефинишу шта су антибиотици, да класификују 
антибиотике на основу структуре и наводе најзначајније 
антибиотике из сваке групе, начин њиховог добијања и 
дејство. Они би требало да познају спектар деловања 
антибиотика, значај одређивања антибиограма, начин 
коришћења антибиотика,могуће нежељено споредно 
дејство.Алкалоиди и антибиотици су погодне теме за 
пројектну наставу, да ученици планирају истраживање, 
спроведу га, елаборирају, критички процењују добијене 
резултате о употреби алкалоида или антибиотика. 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.4.3. 
2.ХЕ.1.4.4. 

  

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују 

за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 

ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и практично га примењују. 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

-такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва (школско, градско, 

републичко); 

-смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства 

просвете (регионално и републичко). 
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Начин 
реализације: 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 
15 ученика. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, 
кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Ангажовати се на стварању 
услова за реализацију хибридног модела наставе (комбинација традиционалне наставе и 
електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна 
већа индивидуализација наставе.  
Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и 
комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални 
рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика 
истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и 
идеје за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 
демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 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. 

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 представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије 
општу предметну компетенцију. 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 рачунара, као и њихово критичко анализирање, 
складиштење и преношење и представљање у графичком облику.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: БАЗЕ ПОДАТАКА 
Време: септембар, октобар, 
новембар 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 Ученици треба да се упознају са потребом креирања база података и са примерима база података које виђају 
свакодневно. Дефинисати појам релационе базе података и система за управљање базама података. Ученици 
треба да виде примере из живота у којима се ради са великим количинама података (нпр. Школски 
електронски дневник, библиотека, видеотека, продавница, банка, пошта, спортски клуб...) и да прођу све, од 
пословног захтева до креирања конкретне базе података. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању 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; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Основни појмови и примери база података. 

• Креирање база података у конкретном 
релационом СУБП. 

• Упитни језик SQL за рад са базама. 

• Упити, претраживање, сортирање, анализа, 
уметање, брисање и ажурирање (SELECT, INSERT, 
DELETE, UPDATE). 
• Администрација базе података, додела улога и 
дозвола. 

Потребно је да ученици креирају бар једну базу 
података која садржи неколико повезаних табела. 
Посебну пажњу посветити различитим типовима 
података који се чувају у табелама. Табеле се у почетку 
могу креирати коришћењем графичког интерфејса који 
нуди одабрани SUBP, а у каснијем раду наредбом 
CREATE TABLE језика SQL. Ученике је потребно 
упознати са основама језика SQL. Истаћи важност упита 
SELECT којим претражујемо базе података и којим 
добијамо тражене и корисне информације. Описати 
селекцију, пројекцију и спајање табела. Ученицима 
давати задатке у којима се тражи да из базе података 
добију информације помоћу упита SELECT. Описати и 
провежбати основни упитни блок (SELECT FROM 
WHERE), агрегатне функције (SUM, AVERAGE, MIN, 
MAX...), груписање (GROUP BY, HAVING). Приказати 
и провежбати сложене упите и подупите. Објаснити 
важност креирања погледа VIEW и дати примере. Током 
часова посвећених овим темама, важно је да ученици 
вежбају задатке који се решавају у језику 

SQL. Највише пажње посветити упиту SELECT којим се 
добијају информације из података који се чувају у бази. 

Ученицима треба објаснити и дати практичне примере 
за провежбавање наредби за унос, брисање и измену 
података у бази (INSERT, DELETE и UPDATE). 

У оквиру администрација базе података, додела улога и 
дозвола ученицима истаћи важност администрације базе 
података: корисници, додељивање и одузимање права 
корисницима, роле. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Рачунарске мреже и интернет 
Време: новембар, децембар 4 
часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљеви ове теме су упознавање са значајем рачунарских мрежа, различитим поделама рачунарских мрежа и 
слојевитом организацијом мрежних протокола. 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

– објасни структуру и принципе функционисања савремених рачунарских мрежа; 

– разликује начине адресирања на различитим мрежним слојевима; 

– објасни појам и примере протокола; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Појам рачунарске мреже. 

• Адресирање на интернету. 

• Интернет протоколи. 
• Интернет ствари. 

Дефинисати појам рачунарске мреже и приказати 
основне класификације мрежа. Описати основне мрежне 
уређаје и комуникационе канале (жичане и бежичне) у 
савременим рачунарским 

мрежама. Објаснити појам архитектуре мреже, 
објаснити појам слојевитости мреже и мрежних 
протокола и навести најчешће коришћене протоколе и 
технологије преноса података. Посебно објаснити 
начине адресирања и рутирања (нарочито појмове IP 
адресе, URL, DNS и друге битне за разумевање области 
Серверске 

веб технологије). Укратко упознати ученике са 
протоколом TCP (описати предности комуникације 
поделом порука на пакете и механизам потврде пријема 
којим се обезбеђује поуздана комуникација). Описати 
употребу и функционисање апликативних протокола за 
веб (HTTP, HTTPS) и за електронску пошту (POP3, 
IMAP, SMTP). Фокусирати се на практичне аспекте 
поменутих протокола (подешавање клијента 
електронска поште). Обновити појам интернет сервиса. 
Објаснити појам Интернет ствари (енгл. Internet of 
Things) и напоменути да ће се више са тим сусрести у 
оквиру Области примене савременог рачунарства. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
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е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Серверске веб технологије 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март, април 32 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ ове теме је да ученици стекну знања, вештине и навике неопходне за успешно коришћење 

серверске веб технологије. 

• како клијенти и сервери на вебу комуницирају коришћењем протокола HTTP 

• како се помоћу библиотеке Flask у језику Python програмирају серверске веб-апликације 

• као пројекат израда једне савремену веб-апликације 

И
сх
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Ученик ће бити у стању да: 

– објасни улоге веб-клијената и веб-сервера; 

– користи основне елементе језика и програмског интерфејса за креирање серверских 

скрипти; 

– креира серверски скрипт који прихвата и обрађује податке унете у формулар на 

веб-страници; 

– формира садражај веб-стране на основу података; 

– изврши упит из скрипта према бази података;  
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Наставнe јединицe Начин реализације 

• Улога клијената и сервера у веб апликацијама. 

• Основни елементи одабраног језика за креирање 
серверских скрипти (променљиве, изрази, наредбе, 
структуре података). 

• Пренос података између клијената и сервера. 

• Обрада података коришћењем серверских 
скриптова. 

• Динамичко генерисање веб-странице 
коришћењем скриптова. 
• Програмски интерфејс према базама података и 
употреба база података у веб-апликацијама 

За разлику од клијентског веб-програмирања где се 
језик JavaScript усталио као де факто стандард, 
серверско веб-програмирање се може илустровати 
коришћењем различитих програмских језика. Једна од 
могућности је да се употреби језик PHP који је 
специјализовани језик за серверско веб-програмирање и 
даље је заступљен на највећем броју веб-сајтова (пре 
свега захваљујући употреби унутар система WordPress). 
Ако су ученици током школовања користили 
програмски језик Python, могуће је користити и његове 
специјализоване радне оквире за креирање веб-
апликација (такви су, на пример, Flask или Django). С 
обзиром на то да су ученици већ упознати са 
програмирањем клијентских скриптова коришћењем 
језика JavaScript, још једна могућност је да се серверски 
скриптови програмирају коришћењем платформе 
node.js. Ако су ученици изучавали програмски језик C# 
или Java, могуће је користити њихове специјализоване 
радне оквире за програмирање веб-апликација (ASP.net 
или JSP). Овај списак није исцрпан и наставник има 
слободу да одабере било који програмски језик тј. радни 
оквир који омогућава достизање прописаних исхода. 

Серверски скриптови често примају податке који се 
уносе у веб-формуларе и који се скриптовима преносе 
преко HTTP протокола (најчешће методом GET или 
POST). Кроз примере формулара описати релеватне 
аспекте тог протокола и приказати како се из скрипта 
приступа пренетим подацима (за праћење HTTP захтева 
и одговора могуће је користити функционалности 
савремених прегледача веба намењених развоју 
софтвера). Описати разлику између метода GET и POST 
и описати случајеве у којима је адекватно користити 
један и случајеве у којима је адекватно користити други 
метод. Типичан резултат серверских скриптова је 
генерисана веб-страница, описана у језику HTML. 
Илустровати овај концепт кроз примере (на пример, 
написати серверски скрипт који генерише HTML 
страницу која садржи таблицу множења или таблицу 
вредности неке функције). Ако одабрани програмски 
језик и радни оквир који се користи омогућавају 
креирање HTML страница коришћењем шаблона, 
илустровати тај концепт кроз једноставне 

примере. 

Централна функционалност серверских скриптова је 
њихова могућност повезивања са базом података и 
могућност читања, уписа, измене и брисања података у 
базама. Кроз низ адекватно одабраних примера 
приказати ученицима ове могућности. Приказати 
поступак повезивања скрипта са базом података, 
извршавања упита (са параметрима и без параметара) и 
обраде резултата упита.  

Овој теми посветити значајан број часова и током 
обраде ове теме инсистирати на детаљном увежбавању 
одабраног подскупа упитног језика SQL. Скренути 
пажњу ученицима на опасности од извршавања упита 
сачињених од вредности које корисник уноси уместо да 
се користи параметризован упит (напад уметања SQL-a 
тј. SQL injection) и дати неке савете да се ти проблеми 
превазиђу. Тему је могуће обрадити и кроз низ 
пројектних и семинарских задатака, кроз које би 
ученици сажели целокупно знање веб-дизајна и веб-
програмирања које се стиче током трећег и четвртог 
разреда. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
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Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Области примене савременог рачунарства Време: април, мај 10 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ ове теме је упознати ученике са областима савременог рачунарства и стицање опште културе ученика. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– наведе актуелне области рачунарства и проблеме који они решавају 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Представљање актуелних области рачунарства: 

– Maшинско учење 

– Вештачка интелигенција 

– Роботика 

– Криптографија 

– Паметни градови 

– Обрада великих количина података (енг. Big Data) 

– Интернет ствари (енг. Internet of things) 

– Квантни рачунари 
– Сарадничка израда пројеката из одабране области. 

Навести које су то актуелне области рачунарства и којом 
се проблематиком баве. Неке од области са којима 
ученици могу бити упознати су: мaшинско учење 
(препознавање лица и говора, аутоматско превођење, 
виртуелни асистенти), вештачка интелигенција, 
роботика, криптографија, анализа података (у 
социологији, пољопривреди...), биоинформатика, 
симулације физичких појава, 3Д моделовање, дигитални 
маркетинг, паметни градови, обрада великих количина 
података (енгл. big data), истраживање података (енгл. 
data mining), Интернет ствари (енгл. Internet of Things), 

квантни рачунари итд. Истаћи по чему се те области 
значајно разликују од примена рачунара које су ученици 
до сада упознали.  

Циљ изучавања ове теме је стицање опште културе 
ученика, па самим тим би ученике информативно 
требало упознати са постојећим областима, а детаљније 
обрадити само неколико од наведених тема. Требало би 
дозволити ученицима да учествују у избору тема. У 
зависности од предзнања и интересовања ученика 
определити се за неколико области које би се детаљније 
обрадиле, листањем садржаја на интернету, гледањем 
филмова, видео туториала итд. Након кратког 
представљања актуелних области, могуће је 
организовати по тимовима пројектну наставу. 
Пројектни задатак сваког тима био би истраживање на 
интернету и представљање једне конкретне области. 
Ученици могу да изаберу било који вид презентовања 
који су учили током школовања, а примерено теми 

пројекта коју изаберу. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за примену 
рачунара и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 
ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Додатна настава се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

Природно математички  Разред: 4      

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

66      

Просветни гласник: 
4/20, 12/20, 
15/20, 1/21, 
3/21 

      
Година:2020.2
1. 

     

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког 
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

Циљ образовно – васпитног рада је:. 
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- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

 

Задаци образовно – васпитног рада 

 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

         ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

     МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АТЛЕТИКА 

- комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

- користи усвојене технике у свакодневном  животу 

- доводи у везу развој физичких способности(издржљивости, брзине и снаге) са трчањем 

     ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирање физ.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине и  заблуде о алкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техника трчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајно трчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу у скопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

          ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 

     

     

 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни и тројни 
27.Чување блока и игра на смањеном терену 
28.Улога либера у одбојци 
29.Постава 5:2 и 5:1 распоред позиција играча по 
     специјалности 
30.Увежбавање пређених елемената игре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

 
 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
  

Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
            

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра        
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
    Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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IX - ТЕМА/МОДУЛ:  Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 
 

Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

          Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

63.  Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  
Одбојка: Игра 

64.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу, скок у даљ из места,Кошарка-баскет игра 

65. Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци 
66. .Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти            медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. 

Секција Фудбал: 

- Основни принципи фудбала 

Основни став 

Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

Игра 

Секција рукомет: 

-Основни принципи Рукомета 

Кошаркашки став 

Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

Игра 

Секција стрељаштво: 

-Основни принципи стрељаштва 

Основни став у гађању ваздушном пушком 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања 

Гађање 

Слободно испуцавање 

Секција стони тенис: 

- Основни принципи стоног тениса 

Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 
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Верска настава - православни катихизис 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички, природно математички , одељења ученика са 
посебним способностима за информатику и рачунарство 

Разред: 4 

Предмет: 
Верска настава-православни   
катихизис 

Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

32 

Просветни гласник: Број 11 Година: 2016 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које наставник 
у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 

Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика који 
су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да стално има на уму 
да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) б) 
Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  

-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса 
група располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а 
мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 
реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , 
облика рада и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да 
води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У 
остваривању  савремене наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор 
ученичких активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

-Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме посведоче 
садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем животном 
простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних 
и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање сопственог верског и 
културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене историјски дате Цркве или 
верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских искустава и 
философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит православни 
поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност Цркве) и 
есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 
доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења живота и 
постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету , којиима се настоји 
показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна 
искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на 
информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 
свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према Богу као 
Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, 
такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); - 
развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу 
у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу 
православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и 
цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при 
чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, 
у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих 
култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради уверење да је свет и све што је 
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у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 
развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом 
бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод Време:1 час  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са садржајем предмета ,планом , програмом и наином реализације наставе Православног 
катихизиса. 

Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 Сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 4 године средњешколског или 

гимназијског образовања. 

Уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 
школовања. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Понављање кључних појмова обрађених у трећем 
разреду средње школе 

Ученицима објаснити специфичност наставе 
Православног катихизиса у средњој школи или 
гимназији и новине у наставном програму за 4 годину. 
Такође у склопу уводног часа је рекапитулација свега 
оног што су ученици обрадили а тиче се градива из 
петходних разреда Православног катихизиса. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: За живот света Време: 9 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Пружити ученицима основ за разумевање да Литургија преображава свет уносећи у њега 
есхатолошку реалност. 

- Упознати ученике са садржајем и структуром Свете Литургије. 

- Предочити ученицима значај активног учешћа у Светој Литургији. 

- Нагласити ученицима да су хришћани позвани да у свету сведоче етос Свете Литургије. 
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- Моћи да препознаје елементе Свете Литургије. 

- Моћи да препозна да је благодатно искуство Свете Литургије предокус Царства Божијег. 

- Моћи да назре космолошки и есхатолошки карактер Литургије 

- Моћи да тумачи литургијску молитву после Светог Причешћа. 

- Моћи да схвати да се Причешћем задобија отпуштење грехова , љубав нелицемерна, смелост према 
Богу, усвојење Царства Божијег. 

- Бити свестан да се његов живот у Цркви не ограничава на време служења Свете Литургије него да се 
наставља излажењем у миру . 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

1. „Благословено Царство Оца и Сина и Светога 
Духа... ˮ 

2. „Благословено Царство Оца и Сина и Светога 
Духа... ˮ 

3. „Заблагодаримо Господу... ˮ- узајамно даривање 
4. „Заблагодаримо Господу... ˮ- узајамно даривање 
5. „Због свега и за све... ˮ 
6. „Због свега и за све... ˮ 
7. Трпеза Господња – конкретност заједничарења 
8. Трпеза Господња – конкретност заједничарења 
9. „У миру изиђимо... ˮ 

Објаснити ученицима садржај и структуру Свете 
Литургије и протумачити делове Свете Литургије који 
су предвиђени планом и програмом користећи 
Служебник и тумачења Светих Отаца као помоћна 
средства.  
Свету Литургију тумачити од почетног возгласа до краја 
где свештеник каже ,, у миру изиђимо“ и заамвоне 
молитве. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература, Служебник 
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Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма и Служебника 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Историја и есхатологија у Цркви Време: 12 часова  

Ц
и
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- Представити ученицима хришћанско схватање иторије као процес који у есхатону задобија свој 
смисао и испуњење. 

- Упознати ученике са најважнијим догађајима из историје Цркве. 

- Упознати ученике са најзначајнијим елементима кирилометодијевске традиције. 

- Нагласити ученицима да је Светосавље хришћански етос српског народа. 

- Упознати ученике да се опредељење за Царство Небеско изражава на реалан начин сведочењем 
Христа и личним животом. 

- Упознати ученике са богатством исихастичке праксе и богословља. 
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- Моћи да схвати да историја има есхатолошко 

усмерење 

- Моћи да схвати разлог за гоњење хришћана у римском царству 

- Моћи да схвати да нема суштинске разлике  

        између светосавског и хришћанског етоса 

- Моћи да наброји неке српске светитеље и да објасни како су они служили Богу и 

ближњима 

- Моћи да доведе у везу виђење таворске светлости са исихастичком праксом 

- Бити свестан могућности мистичког опита заједнице са Богом. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Хришћанско схватање историје 
2. Црква у прогону и слобода хришћана 
3. Појава и развој монаштва 
4. Јединство Цркве и сабори 
5. Јединство Цркве и сабори 
6. Мисија светих Кирила и Методија 
7. Светосавље – пут који води у Живот 
8. Косовски завет – есхатолошко опредељење народа 
9. Светитељи нашег рода – благо целог света 
10. Светитељи нашег рода – благо целог света 
11. Исихазам 
12. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје 

Ова тема се бави пре свега историјом Цркве те стога 
ученицима треба предочити у основним цртама историју 
хришћанске Цркве почевши од њеног оснивања па до 
наших дана. Задржати се на 1-3 века када је Црква била 
гоњена и задржати се на Васељенским и Помесним 
Саборима на којима су формулисане истине наше вере 
насупрот еретичким учењима. Користити овом 
приликом и Символ вере као израз наше хришћанске 
вере.  
Подсетити ученике како смо ми Срби примили 
хришћанство фокусирајући се на мисионаре Свету 
браћу Кирила и Методија и излажући историју преко 
Светог Саве, кнеза Лазара и косовског боја па све до 
данашњих дана. 
На крају ове теме подсетити ученике који је циљ свега 
постојећег а то је Царство Небеско. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
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Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Хришћанство у савременом свету Време: 8 часа  

Ц
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- Омогућити ученицима да изграде хришћански став према савременом схватању слобде, љубави, 
заједнице.. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да хришћанска теорија и пракса носе снагу којом би могло 
да се одговори на најважнија искушења савременог света и човека. 

- Оспособити ученика да богословски размишља о биоетичким проблемима на основу одабраних 
примера. 

- Упознати ученике са различитим богословским поимањима болести. 

- Кроз разговор о болестима зависности подстаћи ученике да се одговорно суочавају са 
егзистенцијаним питањима. 

- Кроз дискусију о проблемима моралности у социолошким оквирима помоћи ученицима да изграде 
правилан етички став о томе. 

- Разговарати са ученицима о породичним вредностима и савременим изазовима. 

- Разговарати са ученицима о проблему човекове опредмећености 

у потрошачком друштву 

- Разговарати са ученицима о човекој тежњи да пребацује одговорност на Бога за зло у свету и дати 
објашњење са православног становишта. 
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- Постати свестан да је егоизам суштински проблем човековог друштва , јер разара заједницу. 

- Моћи да критички вреднује проблеме савремене цивилизације у светлу искуства Цркве ( савремено 
схватање слободе, љубави, другог човека) 

- Моћи да промишља о разлозима постојања болести и како се носити са њима са православног 
становишта. 

- Моћи да схвати да су болести зависности последица неиспуњености смислом и правим животним 
садржаима. 

- Бити свестан да личност ниједног човека не сме да буде сведена на предмет , ствар или број. 

- Бити свестан значаја јединствености , вредности и непоновљивости сопствене личности и личности 
других људи. 

- Бити свестан да је деперсонализација исто што и десакрализација човека 

- Моћи да увиди да је лек против опредмећења човека – искуство Цркве и да личност не 

        постоји без заједнице слободе и љубави. 

- Да схвати да је насиље немогуће ако је други за мене личност 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Егоизам 
2. Проблеми биоетике 
3. Хришћански поглед на болести 
4. Питања личног, породичног и друштвеног морала 
5. Хришћанство и изазови потрошачког друштва 
6. Хришћанство и изазови потрошачког друштва 
7. Деликвенција и вршњачко насиље 
8. Проблем теодицеје 

У овој теми се бавимо савременим биоетичким и 
етичким питањима која нам намеће савремени свет и 
начин живота и ставовима који су одговор Цркве на ова 
питања. Анализирамо ставове Цркве према одређеним 
биоетчким питањима са одређених сајтова помесних 
Православних Цркава као и наше СПЦ Цркве које су се 
изјасниле по питању оређеног биоетичог и етичког 
проблема. Пре свега формирамо код ученика здраво и  
хришћанско размишљање по овим биоетичким 
питањима и та размишљања базирамо на Јеванђељу а то 
јесте да је највећи дар чоеков његова слобода коју му је 
Бог дао. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 
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Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Грађанско васпитање 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, Природно математички, Ученици са 
посебним склоностима за информатику 

Разред: 
Четвр

ти 

Предмет: Грађанско васпитање 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

33 

Просветни гласник: Број 4 Година: LXIX 

Начин 
реализације: 

У настави  грађанског васпитања од облика рада примењују се фронтални, индивидуални,групни 
као и рад у пару, а од метода најчешће су заступљене монолошка, дијалошка  као и илустративно – 
демонстративна. Настава се реализује по плану и програму који је предвиђен од стране 
Министраства просвете. 
Оцењивање је такође саставни део процеса наставе, врши се континурано (формативно и 
сумативно). Током године врши се праћење и процена напредовања остварености прописаних 
исхода, стандарда постигнућа као и сама активност ученика. 

 
 Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ учења Грађанског васпитања 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 уважавајући демократске вредности. 

Циљ образовно – васпитног рада: Стицање сазнања, развијање способности и вештина, усвајање вредности које 
су претпоставка за целовит развој личности, компететан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у 
духу поштовања личних, политичких, социо-економских, културних  права људи и основних слобода, неговање мира, 
толеранције, равноправности полова, разумевање и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским 
групама. 

Задаци образовно – васпитног рада: 

- Да се код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 
уважавају; 

- Да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета;  

- Да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне са сарадничко понашање и конструктивно 
решавање сукоба, аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- Да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- Да се ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у друштву; 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Економска и социјална права 
Време: септембар, октобар, 
новембар, децембар, јануар 

Ц
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 - Разумевање културе људских права 

- Стицање знања о социјално-економским правима и њиховој повезаности са друштвеним 
неједнакостима и сиромаштвом; 

- Објашњавање улоге и значаја синдиката у остваривању социјално-економских права грађана 
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 • наведе економска и социјална права која припадају свим људима; 

 • доводи у везу сиромаштво са степеном остварености људских права; 

 • наведе примере сиромаштва и друштвене неједнакости; 

 • критички разматра проблеме незапослености и економске миграције; 

 • образложи значај удруживања радника и борбе за њихова права; 

 • препознаје примере дискриминације и експлоатације у области рада; 

 • аргументовано дискутује о пробемима доступности хране, пијаће воде, образовања и здравствене заштите 
у савременом свету; 

 • изражава позитиван став према посебним (афирмативним) мерама у образовању осетљивих група и 
образложи њихов значај за социјални и економски развој. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Људска права и слободе; Односи међу правима; Економска 
и социјална права грађана; Кршење и заштита економско-
социјалних права; Друштвене неједнакости и сиромаштво; 
Дискриминација у области рада; Корупција и врсте 
корупције; Начини борбе против корупције; 
Експлоатација деце у свету рада; Синдикати и улога 
синдиката 

Кроз ову наставну тему /часове ( обраде- применом  
радионичарског и истраживачког начина рада, пројектне 
наставе ) на конкретним примерима  ученици се 
упознају са културом људских права (врсте права, 
карактеристика људских права, односа и сукоба међу 
њима са посебним освртом на социјално-економским 
правима. Све наведене активности ученика доприносе и 
достизању исхода: Ученик ће бити у стању да 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 и 
критички процени сопствени рад и рад сарадника у 
групи. 

Методе рада Вербално-текстуалне методе, илустративно-демонстративне 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Ресурси 
Приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији; ОЕБС, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, интернет, остали извори 
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Инструменти 
Залагање (активност на часу), дискусија, дебата, изношење критичког мишљења, 
истраживачки рад, пројекти 

Начин праћења активност на часу, мотивација за рад, усмено излагање, радови ученика 

ОС по нивоима Нижи Средњи Виши 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Право на здраву животну средину 
Време: јануар, фебруар, март, 
април, мај 

Ц
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- Упознавање ученика са појмом ,,Одрживи развој'' 

- Разумевање значаја здраве животне средине за сваког грађанина и њене  повезаности са грађанским 
правима 

- Стицање знања о агендама, Међународним споразумима о спречавању емисије штетних гасова у 
атмосверу, циљевима одрживог програма развоја. 
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• идентификује вредности на којима почива право на живот у здравој животној средини; 

 • образложи значај Програма одрживог развоја до 2030. године; 

 • аргуменовано 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 правима 
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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Одрживи развој; Агенда 21; 17 глобалних циљева одрживог 
програма развоја до 2030; Одрживи развој у законодавству 
и пракси наше земље; Право на информисаење и учешће 
јавности у питањима од значаја за здраву животну средину; 
Заштита природних добара у Србији; Добробит животиња; 
Одговорност корпорација за здраву животну средину 

Кроз ову наставну тему /часове ( обраде- применом  
радионичарског и истраживачког начина рада, пројектне 
наставе) ученици ће се упознати са појмом ,,Одрживи 
развој'' и значају здраве животне средине за сваког 
грађанина, климатским променама које се дешавају како 
у целом свету тако и у нашој земљи Посебан акценат 
биће стављен на појмововима као што су ,,Агенда 21'' и 
17 принципа одрживог програма до 2030 године, 
одговорности великих корпорација за здраву животну 
средину, природним добрима у Србији, биљни и 
животињски свет. 

Методе рада Вербално-текстуалне методе, илустративно-демонстративне 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Ресурси 
Приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији; ОЕБС, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, интернет, остали извори. 

П
р
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 Инструменти залагање, дискусија, изношење критичког мишљења 

Начин праћења активност на часу, мотивација за рад, радови ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима Нижи Средњи Виши 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе грађанског васпитања јесте да се ученицима који нису савладали садржаје наставног 

предмета омогући лакше укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, 

самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним  појмовима предмета ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са групама до 
десет ученика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе грађанског 
васпитања. Овај вид наставе је предвиђен за ученике који показују посебно интересовање за изучавање овог 
предмета и који са лакоћом савладавају наставно градиво. У раду поћи од знања и могућности ученика, за сваког 
ученика припремати диференциране задатке и применити индивидуализовану наставу. Сврха додатне наставе је да 
се проширивањем и продубљивањем знања стечених у редовној настави омогући ученицима потпунији развој према 
индувидуалним способностима и склоностима. Садржаји, методе и поступци рада претежно се бирају према жељама 
и интересовањима ученика. Изабрани садржаји рада треба да се надовезују на градиво обрађеном на редовној 
настави, да га проширују и обогаћују. Додатна настава се организује у мањим групама. Ученици могу да раде и 
пројектне задатке који су предвиђени за рад у оквиру слободних активности, наставе припремају за, да планирају и 
сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања информација и слично. 

Задаци додатне наставе грађанског васпитања: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју и у пракси примене различите друштвене појмове;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање за тумачење појава и промена у реалном окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих  знања процене и предвиде одређена дешавања у друштву. 
На овим часовима ученици ће се припремати за: 

• Учешће у пројектима, истраживачким задацима у организацији Министарства просвете и домаћих и 
Међународних организација цивилног друштва 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Примењене науке 2 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички /Природно математички Разред: 4 

Предмет: Примењене науке 2 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја, а које 
наставник може да допуни. У оквиру сваке теме наставник у уводном делу, презентује материјал 
који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему најчешће у облику проблемских 
питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну тему са различитих аспеката 
проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности наставник треба да помогне 
ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. Ученици могу да истражују 
у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред прикупљања података са 
релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће је истражити и 
испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, суграђани и 
стручњаци за неку област. На часовима посебну пажњу наставник треба да посвети изношењу 
мишљења и ставова када су у питању теме које су актуелне и осетљиве. Како би наставни процес 
био успешан потребно је да наставник континуирано врши и самоевалуацију наставног процеса 
ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Циљеви и задаци наставног предмета Примењене науке 2 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. 

 Задаци образовно – васпитног рада  

• Успостављање корелације са осталим наставним програмима. Повећање ефикасности образовања и васпитања и 

унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване на знању.   

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Tattoo.Пигменти у људској кожи Време: 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

  

Ученици се упознају са функцијом коже, хемијским супстснцама које се користе као пигненти за 

тетовирање, њихово деловање на организам и начином уклањања тетоваже. 
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- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-   Упознавање ученика са планом и програмом. 
-   Грађа и функција коже човека. 
- Органске и неорганске хемијске супстанце као састојци 
пигмената за тетоважу. 
-   Реакције пигмената са компонентама коже. 
-  Утицај пигмента за тетоважу на људско здравље и 
животну средину. 
- Тетоважа и бојење тела као културолошки феномен 
током развоја цивилизације. 
-  Употреба ласерских зрака у уклањању боја за тетоважу. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Утицај сунчевих зрака на жива бића 
 

Време: 16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 -ученик ће сазнати која је улога меланина у кожи,  улога витамина Д ,утицај сунчевих зрака на здравље људи, 
заштита од прекомереног сунчевог зрачења 
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- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Ћелије задужене за производњу меланина. 
-  Биолошка функција меланина. 
-  Хемијска структура и биолошка улога витамина Д. 
-  Физичке особине UV зрачења. 
-  Физичка и хемијска заштита од прекомерног сунчевог 
зрачења. 
-  Позитивни и негативни ефекти деловања сунчевог 
зрачења на здравље људи. 
-  Варијабилност количине и састава меланина у људским 
популацијама. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  Конформација протеина и   
                                      протеинопатија                                             

Време: 12 часова 



Гимназија, 
Лесковац 
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- Разумеће шта су протеини, улога протеина у организму човека, последице недостатка протеина. 
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- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику. 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Протеини  
- Конформација протеина. 
- Функција протеина у ћелији. 
- Рендгенска кристалографија 
- Денатурација протеина. 
- Агрегација протеина. 
- Протеинопатије 

- изношењу ми 
- проје 

- изношење ставова и мишљења о актуелним 
темама 

- пројектни и изтраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Нанотехнологија у медицини Време:10 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Упознавање ученика са појмом нанотехнологије, наночестица и њене примене у медицини 

 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-  Нанотехнологија. 
-  Наночестице. 
-  Нанороботи. 
-  Наномедицина. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Утицај радиоактивног зрачења на 
                                     организме 

Време:10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Упознавање ученика са ефектима радиоактивног зрачења на организме и животну средину, обољења и 
заштиту од радиоактивног зрачења. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот.  
Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Радиоактивно зрачење. 
- Мерење радиоактивности и дозиметрија. 
-  Биолошки ефекат зрачења. 
-  Јонизујућа болест. 
-  Радиоактивно загађење животне средине. 
-  Заштита од радиоактивног зрачења. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена стеченог 
знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима             

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Мониторинг алергених биљака Време:4 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

-Упознавање ученика са алергенима из биљака и њихова распрострањеност. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот.  
Наставнe јединицe Начин реализације 

 
-      Алергени у биљкама. 
- Анализа распрострањености алергених биљака у 
околини. 

               - изношењу мишљења и ставова о 
                 актуелним  темама 
                - пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена стеченог 
знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима             
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Основи геополитике 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички/Природно математички Разред: 4 

Предмет: Основи геополитике 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја, а које 
наставник може да допуни. У оквиру сваке теме наставник у уводном делу, презентује материјал 
који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему најчешће у облику проблемских 
питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну тему са различитих аспеката 
проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности наставник треба да помогне 
ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. Ученици могу да истражују 
у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред прикупљања података са 
релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће је истражити и 
испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, суграђани и 
стручњаци за неку област. На часовима посебну пажњу наставник треба да посвети изношењу 
мишљења и ставова када су у питању теме које су актуелне и осетљиве. Како би наставни процес 
био успешан потребно је да наставник континуирано врши и самоевалуацију наставног процеса 
ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама 

геополитичке мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване политике Србије 
и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског 
положаја, историјског, културног, политичког наслеђа, друштвеног и економског система. Ученик ће компетенције развијати 
кроз искуствено учење, преиспитивање сопствених ставова, као и анализом сопственог начина размишљања у складу са 
актуелним дешавањима на локалном, националном и глобалном нивоу 

 
 Циљ образовно – васпитног рада:  Повезивање претходно стечених сазнања са новим, развој критичког мишљења и 

успостављање узрочно последичних односа.  

 
 Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталин наставним програмима. Васпитање ученика на начелима поштовања и чувања и 
богаћена културне баштине (домаће, евроске и светске) 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Геополитика ресурса Време: 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- преиспитује различите интересе држава, нација и појединаца у савременом друштву      са 
становишта геополитике; 

- критички разматра предности и мане геополитичког положаја Србије и других држава; 

- анализира и критички процењује добијене резултате о геополитичким феноменима, процесима 
и узрочно–последичним односима. 

- долази до закључка о значају ресурса за геополитику 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и 

пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- користи основне појмове и идеје геополитике; 
- уочи зависност технолошког развоја и геополитичког и геоекономског положаја држава;  
- прави везу између управљања ресурсима и политике одрживог развоја; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Упознавање ученика са наставним планом и 
програмом 

- Шта је геополитика? 
- Значај природних ресусра у геополитици 
- Технолошка дистанца 
- Енергетска сигурност 
- Технолошка дистанца и енергетска сигурност 
- Геополитичка сарадња и геополитички сукоби 
- Геополитичка сарадња и геополитички сукоби 
- Одрживи развој. 
- Одрживи развој. 

- изношењу мишљења и ставова када су у 
питању теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Геополитика културе и медија 
 

Време: 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 -            познаваће значај и интересе глобалних и регионалних медија  у свету и Србији. 

-             познаваће утицај културе  на геополитику држава и која је њена моћ. 

-       процењује значај и утицај културе и медија у геополитици и на основу тога доноси вредносне судове; 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- на примерима идентификује утицај елемената „меке моћи” на геополитички положај држава; – 

- критички се односи према медијским садржајима и њиховом утицају; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Значај медија у геополитици. 
- Шта је ,,мека моћ"? 
- САД - ,,Мека моћ" 
- Руска ,,мека моћ" 
- Глобални медији и регион 
- Злоуотреба медија у геополитици 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Медији и конфликти у епохи глобализације 
- Медији и конфликти у епохи глобализације 
- Популарна геополитика 
- Популарна геополитика 
- Масовни медији и културна политика 
- Утицај политике Републике Србије и 

политике УН на очување културног наслеђа на 
КиМ 

- Рад на пројекту 
- Рад на пројекту 
- Рад на пројекту 
- Рад на пројекту 
- Презентација пројекта 
- Презентација пројекта 

- изношењу мишљења и ставова када су у 
питању теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
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Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  Геополитичка оријентација Србије Време: 25 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Разумеће да је садашњи геополитички положај Србије резултат сложеног историјског процеса 
који се одвијао под утицајем сплета разноврсних чинилаца географског, етнографског, 
привредног, друштвеног, политичког и културно–цивилизацијског карактера. 

 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- идентификује везу између историјских промена граница модерне српске државе и ширих 
геополитичких прилика; 

-  процени значај очувања или одрицања од суверенитета и значај државе за грађанина у модерном 
свету;  

-  просуђује геополитичке интересе Србије; 

 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Геополитика Србије у прошлости 
- Геополитика Србије у прошлости 
- Геополитичка оријентација Србије некада и 

сада 
- Геополитичка оријентација Србије некада и 

сада 
- Улога Србије у међународним 

организацијама. 
- Улога Србије у међународним 

организацијама. 
- Границе државе и њен геополитички значај 

значај 
- Границе државе и њен геополитички значај 

значај 
- Утицај НАТО пакта на Србију 
- Војна неутралност Србије 
- Суверенитет Србије 
- Очување територијалног интегритета 
- Евроатлански – геополитички однос према 

САД-у, ЕУ. 
- Евроазијски-геополитички однос према 

Русији 
- Континентални-геополитички однос према 

Немачкој 
- Источноазијски-геополитички однос према 

Кини. 
- Геополитички положај Србије из угла 

великих сила 
- Геополитички положај Србије, изазови и 

претње 
- Развог геополитичке мисли у Србији 
- Опште балканска геополитика и улога Србије 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Презентација пројекта. 

- изношењу мишљења и ставова када су у 
питању теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Савремена геополитичка жаришта Време:11 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Разумевање термина геополитичка жаришта, глобалним и регионалним центрима моћи, начину 
управљања дугорочним кризама, тероризму и свакодневном животу људи у подручјима сукоба. 

- – самостално истражује, анализира и критички процењује добијене резултате о геополитичким 
феноменима, процесима и узрочно–последичним односима. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
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и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  

- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 
комуницира на конструктиван начин; 

-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта; 

-  сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, 

- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

-  примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 
дигиталном облику 

- препозна на конкретним примерима улогу геополитичких фактора у локалним, регионалним и 
глобалним сукобима; 

-  разматра улогу религије у савременим геополитичким феноменима и процесима; 

-  на конкретним примерима тумачи узроке и последице савремених сукоба 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Шта су геополитичка жаришта? 
- Глобални центри моћи 
- Регионални центри моћи 
- Геополитичка жаришта у свету 
- Геополитичка жаришта у свету 
- Геополитичка жаришта у Србији 
- Управљање дугорочним кризама 
- Тероризам и живот људи на подручју која се 

називају геополитичким жариштима 
- Пројекат 
- Појекат 
- Презентација пројекта. 
 

- изношењу мишљења и ставова када су у 
питању теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Друштвено-језички смер 

Први разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички, одељење за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику 

Разред: I 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд часова: 

148 

Просветни гласник: LXIXБрој 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

    Настава српског језика и књижевности изводи се са читавим одељењем и реализује се различитим 
облицима рада: фронтални рад, рад у пару, рад у групи, као и индивидуални рад. Ученици се 
подстичу на самостално мишљење и изношење сопствених ставова, уз њихову аргументацију. 
Подстиче се култура изражавања (у усменој и писаној форми), инсистира се на самосталности у 
раду, на примени стечених знања и повезивању знања из српског језика и књижевности са знањима 
из других предмета. Током реализације наставних садржаја инсистира се на развоју 
међупредметних компетенција. Посебно се инсистира на развоју функционалне и дигиталне 
писмености, на развоју културе читања, дијалога, на уважавању другачијег мишљења и става, на 
развоју толеранције, креативности и индивидуалних потенцијала ученика. Ученици се 
оспособљавају да самостално читају и доживљавају књижевна дела, да шире своје видике и 
развијају језичку културу 

 
    Оцењивање се спроводи формативно и сумативно: прати се активност ученика на часу, 

благовремено извршавање задатака, квалитет одговора, учешће у дискусији; редовно читање 
лектире, тумачење књижевног дела, примена стечених знања из граматике и правописа... У току 
школске године предвиђена су четири писмена задатка. 
 
    Настава српског језика и књижевности подразумева и бројне ваннаставне активности, као и 
сарадњу са институцијама културе и струковним удружењем (посете књижевним вечерима, 
позоришним представама, изложбама, сајмовима књига, учешће на такмичења и сл.), све у циљу 
свестранијег развоја ученичких потенцијала.  

У наставу српског језика и књижевности укључују се бројни извори који подстичу 
самосталну истраживачку делатност ученика, развој различитих компетенција и активну 
примену наученог (књижевна дела, књижевноисторијски и књижевнокритички текстови, 
интернет извори, едукативне дигиталне платформе, филмови, позоришне представе и сл.). 

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивањејезичке и функционалне писмености; стицање и неговање 
језичкеи књижевне културе; оспособљавање за тумачење и вредновањекњижевних 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 етничкихзаједница.  

 Задаци образовно-васпитног рада: 

‒ планирање и организовање наставног рада, наставни програми: годишњи и оперативни планови рада, структуре наставних 
часова, индивидуални и групни рад; 

‒ корелација наставних подручја: повезивање наставе језика, књижевности, говорне културе и писмености; корелација са 
другим наставним предметима; 

‒ припремање наставника и ученика за успешан рад, истраживачки и домаћи задаци; мотивисање ученика; 

‒ проучавање и примена наставне методологије: логичких, стручних и комуникационих метода; 

‒ проналажење и стварање погодних наставних облика, поступака и методичких поставки и њихово примењивање у пракси. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност као уметност речи, књижевни 
родови и врсте 

Време: септембар‒јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање способности и знања у читању, доживљавању и 

проучавању књижевних дела. Обнављање и проширивање знања стечених у основној школи: лирско, епско 
и драмско песништво, лирска песма, епска песма, уметничка приповетка, роман, драма.Проширивање 
знања о књижевнотеоријским појмовима који  су обрађивани у основној школи и увођење нових појмова.  

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

‒oбнављање градива из основне школе о лирској 
песми: најлепша лирска песма (по избору ученика);   

појам и врсте уметности. Књижевност и друге 
уметности.  

‒ смисао и значај књижевности као уметности 
речи;  

‒Горан Петровић: Прича о причању;  
‒науке о књижевности: теорија књижевности, 

историја књижевности, књижевна критика;  
‒Сунце се дјевојком жени – лирска народна 

песма; тема, мотиви, композиција, ритмичка 
организација, језик и стил;  

‒циљ и смисао књижевности: Иво Андрић: О 
причи и причању;  

‒Бановић Страхиња – епска народна песма: тема, 
мотиви, композиција, фабула, тематски круг, лик 
Бановић Страхиње: опис, дијалог, нарација, лик у 
књижевном делу;  

‒лирска поезија XX и XXI века;  
‒Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење;  
‒Антон Павлович Чехов: Туга;  
‒Данило Киш, Рани јади. 

 

Упознавање са појмом и врстама уметности, 
спознавање књижевности као уметности речи и 
поређење да је упореде са другим  уметностима. 
Употреба различитих средства изражавања (реч, тон, 
звук, облик...).  

Читање и проучавање књижевности повезује 
ученицима познати приступ књижевном делу са 
наукама о  књижевности. Упознавање ученика са 
примарним и секундарним изворима за проучавање 
књижевног дела.  Увођење појмова и врсте науке о 
књижевности (књижевност као  предмет теорије 
књижевности, историје књижевности и 
књижевне  критике).  

Систематизација, обнављање и проширивање 
знања стечених у основној школи: лирско, епско и 
драмско песништво, лирска песма, епска песма, 
роман, приповетка, беседа, драма, новела.  

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 

Ресурси 
Читанка, збирке песама, романи, драме, књижевне критике, речници, друга секундарна 
литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл. 

Начин праћења 

Реализацијапрактичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену).  

ОС по нивоима 2СЈК.1.2.4. ‒ 2CJK.1.2.9.  2СЈК.2.2.3. ‒ 2СЈК 2.2.8. 2СЈК.3.2.1. ‒ 2СЈК 3.2.8. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност старог века. Време: новембар‒јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање способности и знања у читању, доживљавању и проучавању књижевних дела старовековне 
књижевности. 



Гимназија, 
Лесковац 
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По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– повеже знања из историје и историје уметности  старог века (сумерско-вавилонској, хебрејској, 

хеленској) са књижевним стваралаштвом тог раздобља; 

– истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности, упозна и вреднује одлике античког 
епа;  библијског стила и представе света; 

‒ анализира издвојене проблеме у књижевном делу и аргументује их. 

‒ истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Еп о Гилгамешу;  
– Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда 

о потопу; Пјесма  над пјесмама;  
– Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју;  

– Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: 
инвокација, сусрет  Хектора и Андромахе, и други по 
избору);  

– Софокле: Антигона.  
‒митови и легенде старог века (старогрчки, римски и 
словенски митови по  избору ученика и наставника); 
‒грчки митови Р. Гревса, приче из  класичне старине Г. 
Шваба;  
‒ Борислав Пекић: „Време чуда” („Чудо у Јабнелу”). 

Упућивање ученика на значај и старовековне 
књижевности (тематика, одлике, допринос културној 
баштини), улогу епа  у књижевности старог века (улога 
мита у слици света, тематика  епа, хомерски еп). 
Упознавање ученика са библијским светом 
(значењима и поукама). Разговор о особинама, 
традицији, универзалним вредностима античке 
трагедије. Повезивање знања из историје и историје 
уметности са  књижевним стваралаштвом старог века.  
 

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка, текст метода 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 
Ресурси Читанка, драме, спевови, књижевне критике, речници, друга секундарна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл 

Начин праћења 

Реализацијапрактичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену). 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.1, 2СЈК.1.2.2. 
2СЈК.1.2.7. 2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.1. 2СЈК.3.2.6. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Средњовековна књижевност Време: јануар‒фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање способности и знања у читању, доживљавању и проучавању књижевних дела средњовековне 
књижевности. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– препозна одлике средњовековне књижевности и испита њен значај  за српску културу;  
‒ тумачи књижевно дело са разумевањем његових жанровских карактеристика и књижевноисторијског 

контекста, користећи у анализи структурне и стилистичке елементе дела и употребљавајући секундарне 
изворе;  

‒ истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Свети Сава: Житије Светога Симеона 
(одломак); 

– Теодосије: Житије Светог Саве; 
(одломак: Бег у Свету Гору); – Јефимија: 
Похвала кнезу Лазару;  
Константин Филозоф: Житије деспота Стефана 
Лазаревића – Опис Београда (из 51. поглавља);  

– Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве.  
Словенски митолошки речник Љ. Раденковића и С. 

Толстој, Српска митологија С. Петровића и сл.);  
– Милан Ракић Јефимија  
– Васко Попа Усправна земља; 
‒ Добрило Ненадић: Доротеј 

Продубљивати знања о српској књижевност и 
култура у средњем веку. Указивати на 
уметничке/литерарне вредности српске сред 
њевековне књижевности. Повезати роман  Доротејса 
поетиком средњовековне књижевности; поезија 
М.  Ракића и В. Попе, из изборног дела, као 
историјски и литерарни  одјек средњовековне 
књижевности. Анализирати особинеи врсте српске 
књижевности средњег века.  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка, текст метода 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 

Ресурси 
Читанка, житија, збирке песама, роман, књижевне критике, речници, друга секундарна 
литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл 

Начин праћења 

Реализацијапрактичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену). 

ОС по нивоима 2СЈК.1.2.6 ‒ 2СЈК.1.2.9. 2СЈК.2.2.6  ‒ 2СЈК.2.2.9. 2СЈК.3.2.4, 2СЈК.3.2.6. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Народна књижевност Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима обавезног иизборног школског програма; оспособљавање за самостално 
читање, изражавање осећања и доживљаја дела народне књижевности, уочавање поетичких, естетских и 
структуралних особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и 
стилских аспеката анализираних дела и за аргументацију ставова.  

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– тумачи књижевно дело са разумевањем његових  жанровских карактеристика и 
књижевноисторијског  контекста; у тумачењу се користи структурним  и стилистичким елементима дела и 
употребљава  секундарне изворе; 

– поткрепљује примерима основне одлике народне  књижевности (класификација, варијантност, форму 
лативност); 

– анализира композиционе и стилистичке одлике народне бајке и вреднује поруке у односу на 
властито  читалачко и интермедијално искуство; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Народна лирска митолошка песма (по избору);  
– Комади од различнијех косовскијех пјесама;  
– Марко Краљевић и брат му Андријаш 

(бугарштица);  
– Народне епске песме: Диоба Јакшића/Опет Диоба 

Јакшића; Ропство  Јанковић Стојана;  
– Народна балада Хасанагиница;  
– Српска народна бајка по избору;  
– Народне бајке словенских и других народа (по 

избору).  
– Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с 
војницима); 

Упознавање ученика са одликама и својствима народне 
књижености. Класификација књижевних врста народне 
књижевности. Упознавање ученика са структуром 
народне бајке. Обнављање и продубљивање знања 
о  варијантности (Диоба Јакшића и Опет Диоба 
Јакшића). Одлике  бајке (корелација мита и бајке), 
упућивање ученика на вредности и поруке бајке у 
различитим уметностима, компаративна анализа 
народне бајке и савремене драме.  

Методе рада дијалошка, монолошка, истраживачка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, рада у паровима, групни рад 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.4.‒2СЈК.1.2.6, 
2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.1.‒2СЈК.2.2.6, 
2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.3.2.4.‒2СЈК.3.2.8. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Хуманизам и ренесанса Време: април ‒ мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима  светске и 
српске књижевности епохе хуманизма и ренесансе; оспособљавање за самостално читање, изражавање 
осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина 
књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних 
дела и за аргументацију ставова 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– образложи на примерима важностсвеукупног кул турног заокрета који се догодио у епохи хуманизма  и 
ренесансе 

– наведе главне мотиве, тематику и стилске одлике  репрезентативних књижевних дела хуманизма 
и  ренесансеи покаже разлике и сличности у односу на  античку и средњовековну књижевност/културу; 

– тумачи књижевно дело са разумевањем његових  жанровских карактеристика и 
књижевноисторијског  контекста; у тумачењу се користи структурним  и стилистичким елементима дела и 
употребљава  секундарне изворе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци,певања 
по избору ученика  и наставника);  

– Петрарка: Канцонијер (избор);  
– Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три 

новеле по избору); – Сервантес: Дон Кихот (одломци: 
предговор, прво, седмо и осмо погла вље);  

– Шекспир: Ромео и Јулија;  
– Марин Држић: Дундо Мароје/Новела од Станца.  

– Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и 
наставника); 

Упознавање ученика са хуманизмом и 
ренесансом у књижевности и уметности. Истицање 
значаја хуманизма и ренесансе за развој европске 
културе и цивилизације. Указивање на разлике и 
сличности са ретходним  епохама. Анализирање 
књижевних дела из обавезног школског програма и 
песама дубровачких петраркиста из изборних 
садржаја.  

 

Методе рада дијалошка, монолошка, истраживачка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, рада у паровима, групни рад 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.4., 2СЈК.1.2.5 ‒ 
2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.4 ‒.2СЈК.2.2.6. 2СЈК.3.2.6. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Општи појмови о језику Време: септембар‒октобар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Проширивање и продубљивање стечених знања о општим појмовима о језику; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
стицање знања о граматици српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ разуме језик као систем и разликује његове функције. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Место језика у људском животу. 
 Својства језика и  његове функције.  
Језик и комуникација.  
Основне науке које се баве језиком. 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању и продубљивању стечених 
знања и на практичној примени наученог на тексту и у 
свакодневној комуникацији. 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.1. 2CJK.2.1.1. 2CJK.3.1.1. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Историја књижевних језика код Срба. Време: октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о историји књижевних језика код Срба; оспособљавање за 
самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; стицање знања о развоју српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других 
језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ препозна особине књижевних језика пре реформе Вука Караџића 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Почеци словенске писмености и  стварање 
старословенског језика (Црноризац Храбар, Слово о 
писменима – одломак).  
Књижевни језици код Срба до 19. века: српскословенски 
језик  (Запис Глигорија дијака у Мирослављевом 
јеванђељу), рускословенски језик,  славеносрпски језик.  

 

При реализацији наставе историје књижевног 
језика код Срба инсистира се на проширивању и 
продубљивању претходно стечених знања; на 
развијању критичког мишљења ученика и 
проблематизацији знања – на отварању когнитивног 
конфликта. Функционално се повезује настава језика 
са наставом књижевности. Текстове Слово о 
писменима Црнорисца Храбра  и Запис Глигорија 
дијака у Мирослављевом јеванђељу пореде се са 
текстовима средњовековне књижевности.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.2. 2CJK.2.1.2.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Раслојавање језика Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о раслојавању језика; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
стицање знања о раслојавању српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ препозна особине раслојавања језика на социјалном, функционалном и територијалном плану.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Дијалекти српског језика (основни појмови).  
Екавски  и ијекавски изговор.  
Дијалекти и књижевни језик.  

 

Повезивање основних одлика дијалеката са 
одговарајућим књижевним делима и/или  филмским 
остварењима (нпр., за илустрацију призренско-тимочког 
дијалекта користиће се одломци из одговарајућег 
књижевног  дела, инсерти из филма и сл.). 
Истицањеравноправности екавског и ијекавског 
изговора српског  књижевног језика. Упућивање на 
књижевна дела која су писана екавским/ијекавским 
изговором.  

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, дијалктолошка карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.2. 2CJK.2.1.2.       

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Фонетика (са фонологијом и морфологијом) Време:јануар‒март 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Проширивање и продубљивање стечених знања о фонетици са фонологијом и морфофонологијом; 
оспособљавање ученика за самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; 
развијање културе слушања и говорења; стицање знања о фонетици са фонологијом и морфофонологијом; 
развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– разликује глас, фонему и графему;  
– класификује гласове према основним критеријумима;  
– одређује границу слога у типичним случајевима;  

– препозна гласовне алтернације и примени нормативна решења у  вези с њима. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Изговор гласова и улога  говорних органа.  
Подела гласова српског језика (по начину творбе). 
Фонолошки систем српског књижевног језика.  
Слог и подела речи на слогове  (фонетска и семантичка 
граница слога).  
Гласовне алтернације (асимилација  и сажимање 
самогласника, покретни вокали, промена о у е, превој 
вокала);  писање сугласника ј и х.  

 

Упознавање ученика са артикулацијом гласова у 
српском језику. Поређење са изговором гласова у 
страном језику познатом ученицима (нпр. назални 
гласови у  српском и француском, лабијализовани 
вокали у српском и немачком и сл.). Указивање на 
важност  правилне артикулације гласова у говору. 
Посвећивање  пажње нормативним решењима, и то у 
оним случајевима где се најчешће  греши, на пример: 
предшколски, претчас, одељење, изузеци, тач ки, 
гледалаца и сл. Израда вежбања са писањем 
сугласника ј и х. 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.3. 2CJK.2.1.3. 2CJK.3.1.2. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Прозодија Време: април‒мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о акценатском систему српског језика; оспособљавање 
ученика за самосталну примену стечених знања, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе 
слушања и говорења; стицање знања о акценатском систему српског књижевног језика; развијање осећаја за 
поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ примењује основна правила акценатске норме. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Акценатски систем српског књижевног језика.  
Основна правила  о распореду акцената и 
постакценатских дужина.  
Проклитике и енклитике. 

 

Упућивање ученика на знања о акценатском систему 
српског језика која ће бити применљива и потпунија.  
Оспособљавати ученике за примену правила о 
контрастирању акценатског система призренско-
тимочког дијалекта и стандардног српског језика. 
Стечена знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира се 
на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, акценатска читанка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из акцентологије, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.3. 2CJK.2.1.3. 2CJK.3.1.2. 

 

XI - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Писмено и усмено 
изражавање 

Време: септембар ‒јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика са самостално обликовање мисли у писаној форми; развијање критичког мишљења; 
оснаживање ученика за изражавање властитих ставова уз аргументацију; оспособљавање ученика за примену 
књижевнојезичке норме, за проширивање исказа и богаћење израза; провера знања из области усменог и 
писменог изражавања 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ 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; 

‒ примењује основна правила акценатске норме; 

– састави текст примењујући различите облике књи жевноуметничког стила; 
– правилно распореди грађу при писању састава. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11. Писмени задаци 

12. Припрема за писмени задатак; израда, анализа и поправак 
писменог задатка. 

13. Домаћи задаци 

14. Усмено изражавање 

15. Јавна дебата 

 

Програмом наставе и учења предвиђена је израда четири 
писмена задатка. Теме за писмене задатке прилагођавају 
се обрађеним темама из књижевности и интересовањима 
ученика за различите теме из свакодневног живота и 
њиховог искуства. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу 
књижевности и језика, преко домаћих задатака и 
усмених одговора. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, рад на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика, свеске, табла,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин праћења Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по нивоима 2CJK.1.3.2.2CJK.1.3.3. 2CJK.2.3.2.  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

XII - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис Време: новембар‒мај 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Проширивање и продубљивање стечених знања о правописним правилима српског језика; оспособљавање 
ученика за самосталну примену стечених знања, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе 
слушања и говорења; стицање знања о правописним правилима српског књижевног језика; развијање осећаја 
за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– примени одговарајућа правописна правила; 

 – правилно попуни различите формуларе и обрасце. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Преношење речи у нови ред (разлике у односу на 
поделу речи на слогове).   

Писање цртице.  
Писање спојева предлог + заменица (нпр.: са мном 

и сл.).  
Писање запете испред енклитике.  

При обради ових садржаја ученици се упознају са 
правилима писања великог слова и са правилима поделе 
речи на крају реда; упознавање ученика са правилима 
састављњаа писама – приватног и службеног, е(CV), 
молбе,  жалбе, захтева, огласа; попуњавање различитих 
формулара и образаца. Упућују се на вежбања из 
граматике и на коришћење правописних приручника. 
Стечена знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира се 
на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, Правопис МС, правописни приручници 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из правописа, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2СЈК.1.3.4. 2CJK.2.3.4.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика и 
књижевности. Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода. Бирају се кључна дела 
епоха обрађених на часовима редовне наставе, као и дела из програма лектире. Пажња се усмерава на основне појмове 
из фонетике са фонологијом и морфофонологијом, прозодије, дијалектологије, историје језика и лингвистике. Ради 
се на усвајању основних појмова из културе писменог изражавања. Читају се одломци, врши се анализа одабраних 
одломака, раде се одабране вежбе из језика. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  Организује се по 
потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, њихова креативност, упућују се 
на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и књижевности, усмеравају се у зависности 
од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска, новинарска). Додатна настава 
подразумева и припрему ученика за такмичења из српског језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна 
олимпијада. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер,природно-математички смер Разред:  I 1-7 

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 
7 
6 

Година: 
2020. 
2021. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (74 часa). Одељење се не дели 
на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи, 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, 
ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске године 
врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, мотивације,учесталости 
јављања на часу. 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.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.  
Ради  се на стицању стратешких компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, 
дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко 
расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у 
вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

Циљеви и задаци наставног 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.Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: 0, 1 Обнављање градива / Unit 1 
PERSONALITY(1.1-1.7 & Review) Свакодневни живот (дневна рутина,  
слободно време, интересовање, хоби) 

 

Време: СЕПТРЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стртегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (Defining relative clause) и вокабулара (Work). Обрада 
вокабулара : appearance, personality. Обрада граматике: Countable and uncountable nouns, Articles 



Гимназија, 
Лесковац 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Успешно користи знања, вештине и навике којима је овладао у претходним школским годинама. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, ушутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 

износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Са разумевањем слуша радио програм о пријатељству. 
- Са разумевањем чита кратак новински чланак у вези са генима, генетиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 0 
1.Уводни час - упознавање ученика с планом 

наставе и учења за други разред 
0.1/0.2/.03/0.4 
2 .Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
3.Personality - -Adjectives for describing appearance 

and personality 
4.Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
5. Present tenses-question forms 
6 .Listening- gap fill 
7. 1.4 Reading- gapped text 
8 .1.5- Grammar- Verb ing form or verb + to-infinitive 
9. 1.6 Speaking- Showing interest 
 

 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходног разреда  

(обнављање времена The Simple Present,The Present 
Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, The 
Future Forms, првог и другог кондиционала, компаратива 
и суперлатива, вокабулара везаног за одећу и куповину, 
књига и филмове, технологију). Подсетити ученике за 
модалне глаголе који изражавају обавезу и обновити 
вокабулар везан за образовање и рад. Обрадити вокабулар 
за  описивање  људи (њихов изглед) и дискутовати  о 
њиховим личностима. Обрадити разлику и употребу 
глагола стања и радње. Обратити пажњу на вештину  
слушања радио програма о пријатељству са разумевањем, 
и вештину читања кратког новинског чланка у вези са 
генима, генетиком да би се разумеле главне појединости у 
чланку. Обрадити The Present tensesкористећи монолошко 
- дијалошки и комуникативни методкоји граматичку 
грађу доводи у везу са одговарајућим комуникативним 
функцијама и темама. 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 INVENTION (2.1-2.7 & Review 

Технологија и изуми 

 

Време:ОКТОБАР 
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Обрада вокабулара : Technology, compound nouns, collocations. Обрада граматике: Past Continuous, Past 
Simple,Used to. Разумевање детаља кратких разговора о узорима. Разумевање главних идеја чланка о 
путовању у свемир. Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се тражи или да нечије 
мишљење и како да се изрази слагање или неслагање са нечим. 
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази потребне информације  у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 

- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Описује начине одевања и нагађа у вези са људима на фотографијама. 
- Користећи електронску пошту описује изглед и карактеристике особа. 
- Дискутује о изумима користећи адекватан вокабулар. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. 2.1 / Invention, Vocabulary 
2.2/Past Continuous and Past Simple 
Vocabulary /technology , compound nouns, collocations  
 

11. WB Review 

12. 2.3/ Listening  
Sentence completion  /2.4 Reading  
Multiple choice 

13. WB Excercises  
2.1/2.2/2.3 

14. 2.5/2.6  
Grammar –Used to 
Speaking  
Telling a story 

15. 2.7 Writing- An informal email/ letter 

16.  
Focuus  Review  2  

17. WB Excercises  
2.4/2.5/2.6/2.7 
WB    Review  2 

18. Short grammar test  

  
 

Увођење вокабулара везаног за 
технологију и дискусија о најважнијим 
изумима, изражавање слагања и 
неслагања,прихватања или упућивања 
позива. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања чланка на задату 
тему. Увести  наративна времена : The 
Simple Past, The Past Continuous, The Past 
Perfect. Користећи комуникативни 
приступ и еклектички метод обрадити 
разумевање главних идеја чланка о 
путовању у свемир.Обрадити 
разликовање разних глаголских 
структура: verb+ to+ infinitive, verb + 
object + to infinitive 
Verb + ing, modal verb + infinitive without 
to. Користећи комуникативан метод рада 
увежбати изражавање слагања/неслагања, 
предлагања, прихватања или упућивања 
понуде или позива. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 
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 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2.1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
 

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 THE ARTS (3.1-3.7 & Review) –Врста 
књига и писци, филмови, музика 

 

Време:НОВЕМБАР 

Ц
и
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и

 Обрада вокабулара :types of books and writers, films,music. Учење како да се тражи или да савет.Учење писања 
мејла. 

Учењејезичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура just, 
yet,already. 
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Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се 
односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, 
кратке новинске вести). 

- Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Са разумевањем пише кратак чланак, по моделу, у вези са догађајем који се догодио у прошлости. 
- Дискутује о путовањима и различитим облицима превозних средстава. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

19. 
 

3.1 Vocabulary-How writers write 
Types of books and writers,films,music  

20. 3.1/3.2/.. 
Grammar ,Present Perfect with just,already,yet 
and Past Simple 

22. 3.3. Listening , mutilple choice 

23. 3.4 Reading- Matching 

24. 
 

3.5.Grammar  
Comparative and superlative adjectives, too 
and enough  
3.6 Speaking – Describing a photo 
 

25. WB 3.4/3.5/ 

26. 3.7. Writing –An informal email/ letter  

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
уметност,музику и филмове и уче колокације везане за 
писце, фразалне глаголе и сложене именице. Упознати 
ученике сајезичким спекулацијама у садашњем и 
прошлом времену и граматичким структурама 
yet,just,already. Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

      

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IVLIVING 

Куће и домови 

 

Време:ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :houses and homes. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних идеја 
чланка. Учење о изражавању будућих радњи. Учење како да се тражи или да савет. Учење писања имејла. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке      

Наставнe јединицe Начин реализације 

Living 

27. 
 

Focus Review 3  

28. 4.1/4.2/4.3. 
Vocabulary- The Hobbit House, Grammar- 
Present Perfect with for and since, Listening- 
Multiple choice 

29. The first written exam 

30. WB 3.1/3.2/3.3 
Self scheck  

31. 
 

Correction of the first written exam  

32. 4.4 Reading- Matching  

33. 4.5 Present Continuous,be going to and will 
 

34. WB 4.1/4.2 

35. 4.6 Speaking- Making suggestions 

 
 

 

 

 
 Увести вокабулар везан за врсте кућа као и 

аспекте будућих времена:The Present Continuous, be 
going to and will користећи комуникативни приступ и 
еклектички метод.  

Објаснити писање формалних и полу формалних 
писама, меилова и  суштину и битне појединости 
монолошког излагања. Упознати ученике са техникама 
проналажења  специфичних појединости у дужем 
тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике о храни. 
Вежбати у пару или групи наручивање хране у 
ресторану и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Living 

Храна 
Време:  JANUAR 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Понављање градива из претходне наставне теме. 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

36. 4.7 Writing- A story 

 

37.  Focus Review 4 

 

 
 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V SCHOOL 

 
Време:FEBRUAR 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : school subjects, verb collocations. Учењео предметима у школи. Разумевање детаља 
интервјуа. Учење структуре текста. Учење изражавања и правдања мишљења. Учење писања „за и против“ 
есеја. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

-Правилно користи и разуме већи број сложенијих језичких структура. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи чланове. 
- Проналази потребне детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру текста. 
- Аргументовано изражава и оправдава своје мишљење.  
- Изражава и аргументује своје ставове у кратком, по моделу написаном есеју. 
- Дискутује о људском телу и повредама користећи адекватни вокабулар. 

- Користи други кондиционал како би дискутовао о имагинарним ситуацијама у прошлости. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

38. 5.1/5.2 
Vocabulary –school subjects ,First Conditional 
,phrasal verbs 

39. WB 5.1/5.2 
Vocabulary –school ,verb collocation,phrasal 
verbs 

40. 5.3/5.4  Listening True/ false 
Reading- True/ false  

41. 5.5 Grammar- Relative clauses 

42. 5.6/5.7 Speaking – Giving an opinion,Writing 
an email,a letter of enquiry 

43.  WB 5.4/5.5  reading and grammar 

 

Увести  вокабулар везан за образовање и 
колокације са глаголима. Упознати ученике са  
изражавањем и правдањем мишљења. Увести писање 
„за и против“ есеја и одговарајуће врсте /технике 
читања. Објаснити писање  есеја на задату тему. 
Упознавање ученика са  употребом чланаи односних 
реченица: Defining and non-defining relative clauses. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

      

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI WORKING LIFEЗанимања 

 
Време: МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :jobs,work+ prepositions. Учењео другом кондицоналу и конструкцијама са wish/if only. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење трећег 
кондиционала. Учење како се разговара са лекаром Учење писања медицинског чланка. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 
- Дискутује о телевизиском програму користећи адекватан вокабулар; тражи и даје своје мишљење о 

телевизијском програму. 
- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 

- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

44. Focus Review 5 

45. WB 5.4/5.5  reading and grammar 

46. 6.1 Vocabulary jobs 

47.  6.1/6.2 workbook exercises +listening  

48.6.2 Grammar and speaking –second conditional , 

 

49. 6.3 Listening- Multiple choice 

50. 6.4 Reading- Multiple choice 

Увести вокабулар везан за посао: занимања,услови и 
дужина рада. Обрадити  други и трећи кондицонал и 
конструкције са wish/if only. Користећи комуникативан 
и еклектички метод, извести и демонстрирати разговор 
са лекаром.  Објаснити значај  детаља дијалога и 
разговора користећи стратегију слушања и вежбу 
допуни реченицу.Објаснити  писање медицинског 
чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

51.  6.5  Grammar- Modal verbs for obligation and permission 
 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII SHOPPING Продавнице и врсте услуга 

 
Време: АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :shops and services. Учењео пасиву. Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење 
тражења одређених детаља у чланку, Учење пасива – пребацивање активне у пасивну реченицу. Учење како 
се тражи дозвола или љубазан захтев. Учење како се описује догађај. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 
- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 
- Тражи и даје дозволу. 
- Тражи дозволу и учтив начин поставља захтеве. 
- Пише, по моделу, рецензију неког догађаја. 
- Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

52. 6.6 Speaking- Asking for and giving advice 

53.  6.7  Writing an email/ a letter of application 

54. Focus Review 6 

55. 7.1 Shopping- Vocabulary 

56. Grammar- The Passive 
 

Увести вокабулар везан за куповину и врсте продавница. 
 Обрадити  пасив, потврдне реченице и пребацивање 
активне у пасивну реченицу. Користећи комуникативан 
и еклектички метод, објаснити како се тражи дозвола 
или љубазан захтев.   Објаснити важност разумевања 
главних идеја кратког монолога и тражења одређених 
детаља у чланку.Проверити знање граматичких појмова 
кроз испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2,радна свеска,аудио CD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIIISOCIETY 

Политика,врсте злочина и криминалаца 

 

Време:Maj /јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :politics.crime and criminals, the justice system. Учење о индиректном говору Разумевање 
детаља интервјуа Разумевање структуре текста. . Учење како се изражава мишљење и указује на предности 
или мане. Учење како се пише есеј где се изражава мишљење 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру дидактички прилагођеног текста. 
- Разуме грађење и успешно користи глаголску структуру have something done. 
- Пружа своје мишљење и аргументовано излаже предности и мане идеја. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном есеју. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

57.  

Grammar –verb phrases/passive voice  

 
58. WB 7.1/7.2/7.3  

59. 7.4 Reading- Multiple choice 

60.  7.5 Grammar- Quantifiers  

61. The second witten paper  

62. 7.6 Speaking- Shopping and making complaints  

63. Correction of the second written paper  

64.  Focus Review 7 

65. 8.1 Society- vocabulary 

Обрадити вокабулар :politics,crime and criminals,justice 
system.Обрадити  индиректни говор и користити их у 
свакодневном говору. Објаснити важност разумевања 
детаља интервјуа и структуре текста. Вежбати како се 
изражава мишљење у вези са културом, традицијом и 
обичајима и указује на предности или мане.Вежбати 
како се пише есеј где се изражава мишљење. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: географија,  ликовно- цртежи, музичко 
васпитање-, верска настава- грађанско васпитање-
историја,српски језик Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: илустрација, табела,  питања 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

66. 8.2/8.3 Past Perfect,Listening- Multiple choice 

67. 8.5  Reported Speech 

68. WB 8.6 /8.7  
Grammar and writing  

69. 8.6 Speaking- Expressing and justifying an 
opinion 

70. 8.7 Writing- A readers comment 

71. Focus review 8 

72. WB Focus review 8 

73. Systematization  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 2,радна свеска, аудио CD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languagesin Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
 
 
 
Comparing countries: food 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Немачки језик 

Смер: Друштвено-језички и Природно-математички  Разред: Први 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим 
одељењем и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења, наизменично 
сваке друге недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из 
обрађене теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком системуи култури и унапређивањем 
стратегија учењастраног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усменукомуникацију, 
интеркултурално разумевање ипрофесионални развој.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Leute Време: септембар, 9 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Систематизовање знања и лексике стечених у основној школи о представљању  себе 

Обнављање језичких средстава за представљање других особа 

Обнављање основниих бројева 

Савладавање назива појединих занимања са основним појмовима о њиховој делатности 

Упознавање са називима земаља и њиховим граматичким особинама као и са називима за језике и становнике 
неких земаља 

Обнављање граматичких структура:  презент, упитна реченица, ред речи у реченици 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− представи себе и друге 
− постави питања некој особи и о некој особиброји 
− препознаје називе земаља, језика и становника 
− именује различита занимања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Die vier Freunde 
− (Un)bekannte Leute 
− Länder Sprachen 

 
 

 

Увођење теме кроз разговор, представљање 
ученика по имену, месту становања, годинама и 
породичним односима; 

Проверавање аудитивних способности ученика 
кроз слушање аудио-записа у којиума се неки њихови 
вршњаци представљају; 

У партенерском и групном раду увежбавање 
представљања других лица; 

Кроз погодне вежбе, године, кућни број итд. 
обнављање основних бројева; 

Текстовима о познатим личностим обнавља се 
употреба презента; 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Помоћу географске карте обнављају се и стичу 
нова знања о називима држава, језика и становника 
одређених држава; 

  Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду географских карти и атласа;  

Обрада граматичких јединица: презент, упитна 
реченица, ред речи у реченици уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, разгледнице, географске карте и атласи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда 
пројеаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Unsere Klasse Време: октобар 9 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Проширивање вокабулара на тему школа; 

Оспособљавање ученика за самостално састављање краћих текстова који представљају одељење; 

Обнављање упитних речи и реченица; 

Увежбавање каталога питања за прављење интервијуа; 

Систематизација назива школских предмета и њихова локализација у распореду часова; 

Овладавање граматичким структурама: перфекат, претерит, индиректно питање, временска реченица 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ говори о школској свакодневици 
‒ интервијуше неку особу 
‒ напише неки текст о некој особи 
‒ прича у прошлом времену 
‒ изрази сопствено мишљење о школи 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

−  Immer lernen 
− Schulfächer – Schulgeschichten  
− Interviews 

 

Састављање асоциогама на тему школа и 
повезивање речи у реченице уз припајање школских 
активности појединим наставним предметима а ради 
обнављања лексике у вези са школском тематиком; 

Састављање заједничке објаве о свом одељењу са 
основним подацима ради успостављања контакта са 
другим одељењима из других школа; 

Постављањем питања у вези режимом школског 
дана увежбавају се називи предмета и временске 
одреднице; 

Састављањем питања за постављање својим 
вршњацима и професорима обезбеђује се материјал за 
интервју и потоње писање текста о некој личности; 

Обрада граматичких структура: перфекат, 
претерит, индиректно питање, временска реченица уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Die Familie 
Време: новембар, децембар 
12 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Обнављање и проширивање лексике у вези са изражавањем родбинских односа и описивањем појединих 
чланова породице; 

Развијање свести о прикладном изражавању коришћењем потенцијала; 

Овладавање вокабуларом за описивање кућних љубимаца; 

Овладавање граматичким структурама: Футур, конјунктив претерита, временске, узрочне и објекатске 
реченице, 

 

И
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д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори и пише о породици и кућним љубимцима 
− планира будућност 
− изрази у реченицама разлоге/узроке  
− се учтиво изражава и исказује жеље 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Fanilienfotos 
− Geschwister 
− Haustiere: Wir gehören auch zur Familie 
 
 
 

 

Описивање појединих чланова породице на основу 
слике ради увежбавања термина за именовање 
родбинских веза као и године старости; 

Описивање појединих чланова своје породице; 

Спровођењем анкете о браћи и сестрама својих 
другова из одељења настаје график одељења као повод 
за дискусију о добрим и лошим странама сваке од 
ситуација; 

Помоћу слика уводе се најчеђће животиње као 
кућни љубимци; 

 Обрада лексичких и граматичких јединица: 
футур, конјунктив претерита, временске, узрочне и 
објекатске реченице, једнина и множина именица уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 
 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, фотографије 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Mein Haus, Meine Welt 
Време:децембар, јануар, 
фебруар, 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Препознавање маркетиншких стратегија и конкретизација њихових принципа. 

Сензибилизација ученика за токове новца. 

Развијање свести о дугорочном планирању финсијске ситуације у старости. 

Упознавање са типовима куповине у савременом свету, усвајање лексике за њихову реализацију.  

Развијање критичког односа према императиву поклањања и потрошње. 

Развијање свести о сопственим склоностима и пренаглашавању вредности материјалних добара савременог 
доба. 

Обнављање граматичких структура:  саксонски генитив, предлози са дативом и акузативом, поређење придева 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о свом дому 
− опише своју собу 
− изрази допадање/недопадање 
− питати неког како се осећа 
− говори о чињеницама о неком стамбеном објекту: површина, структура, тип... 
− користи саксонски генитив и поређење придева 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

− Mein Zuhause 
− In meinem Zimmer 
− Auf Wohungssuche 

 

Увођење теме на основу описа замишљеног стана, 
лика из уџбеника. 

Спровођење интервијуа о стамбемним приликама 
дугова у одељењу. 

Ученици покушавају да цртежима прикажу 
своју/идеалну собу и да касније на том материјалу 
усвоје називе предмета, прилоге и предлоге за 
локализацију садржаја собе. 

Увежбавањем формалних питања, како си, и 
одговарањем пригодним фразама стиче се способност 
иницијалног дијалога. 

Анализирањем огласа за издавање станова 
изграђује се свест о важности поједних параметара. 

Обрада граматичких јединица: саксонски генитив, 
предлози са дативом и акузативом, поређење придева уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Guten Appetit! 
Време: Фебруар, Март 
8  часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Усвајање вокабулара у вези са оброцима и исхраном, намирнице и јела.  

Препознавање мерних јединица за конзумирање хране. 

Развијање способности класификовања продајних објеката по врсти намирница које продају. 

Развијање способности проналажења информација у огласим за објекте који продају храну. 

Сналажење  у јеловнику и у читању цена и новчаних јединица. 

Овладавање граматичким структурама: употреба члана, инфинитивске конструкције, деклинација придева 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− иеменује намирнице и поједина јела 
− говори о својим навикама у исхрани 
− изврши поруџбину у ресторану 
− изрази своје мишљење о јелу 
− именује продајне објекте за продају намирница 
− тражи и налази информације у тексту 
− разликује употребу одређеног и неодређеног члана 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Essgewohnheiten 
− Wo kauft man was? 
− Essen international 

 

На основу слика намирница обнавља се вокабулар. 

Поједина јела и намирнице се класификују по 
оброцима при којима се обично конзумирају па се 
упоређивањем са сопственим навикама утврђује 
лексичко овладавање датим појмовима. 

Смештањем поједних намирница у одговарајуће 
продајне објекте и описивањем кретања између објеката 
увежбавају се падежни облици уз употребу неодређеног 
и одређеног члана. 

Листањем флајера и идентификацијом 
информација на њима увежбава се циљано тражење 
информација у писаном материјалу. 

Обрада граматичких јединица: употреба члана, 
инфинитивске конструкције, деклинација придева уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,   флајери 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: In der Stadt 
Време: Март, Април 
8 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Упознавање са плановима град, сналажење при кретању кроз град.  

Овладавање лексиком која се односи на локације у граду и главне објекте у сваком граду. 

Оспособљавање ученика за тражење информација о кретању кроз град.  

Усвајање и употреба устаљених израз приликом договарања за излазак.  

Овладавање граматичким и лексичким структурама: императив, локални предлози, допусна реченица 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− идентификује и именује институције и локације у граду 
− одреди њихову позицију на плану града 
− пита за пут 
− опише свој пут до школе  
− направи договр  

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Herzlich willkommen in Lindau! 
− Auskunft auf der Straße 
− Ausgehen 
 
 

 

Коришћењем планова град и информатора, на 
папиру или на интернету увежбава се сналажење у 
непознатом граду и у граду Линдау у Немачкој. 

Описивањем пута од тачке А до тачке Б у свом 
граду увежбава се лексика за описивање кретања пешице 
кроз насељено место. 

Импровизацијом дијалог аутоматизује се употреба 
одговарајућег вокабулара. 

Исконструисаним дијалозима усваја се и 
аутоматизује исказивање времена на сату и активности у 
одређеним објектима у граду. 

 Обрада граматичких јединица: императив, 
локални предлози, допусна реченица уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: (Un)typischeTagesabläufe 
Време: април, мај 
11 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Упознавање са особеностима земље чији се језик учи. 

Обнављање и увежбавање лексике у вези са заузимањем ставова о устаљеним и априорним мишљењима о 
неком народу/становницима неке државе.  

Сензибилизација ученика за развој савременог света у духу муликултуралности и толеранције. 

Овладавање граматичким структурама: глаголи са наглашеним и ненаглашеним префиксима, временска 
реченица, генитив 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори oнеким чињеницама у вези са Немачком 
− говори о клишеима и особеностима неког народа 
− води разговоре о предностима и манама мултикултуралног друштва 
− правилно користи придеве 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Aus dem Leben eines Nachtportiers 
− Von Beruf: Hausmann 
− Ein Tag im Internat 
 
 

 

Описивањем понуђених слика и њиховим 
повезивањем са понуђеним временима на сату обнавља 
се формално о неформално време и усвајају се 
активности на послу једног портира. 

Анализом реченица продубљује се знање о 
глаголим са наглашеним и ненаглашеним префиксима и 
њиховој употреби у реченицама. 

Временске одреднице се утврђују састављањем 
свог режима дана. 

Обрадом текста о породици Цидек уводи се појам 
поделе послова у домаћинству и усвајају се реци за 
именовање кућних послова. 

Аудио вежбањем о животу у интернату вежба се 
представа о активностим у току одређеног доба дана. 

Обрада граматичких јединица: глаголи са 
наглашеним и ненаглашеним префиксима, временска 
реченица, генитив уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Freunde  
Време: мај, јун 
9 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање знањима потребним за структурисање и састављање кратких текстова са приказом главних 
карактеристика неког лица или себе. 

Усвајање и употреба вокабулара за описивање карактерних особина људи. 

Формирање позитивног става према прославама личних јубилеја. 

Увежбавање оријентације на календару, повезивање датум са годишњим добима и значајним празницима. 

Овладавање граматичким структурама: личне и присвојне заменица, повратни глаголи, придевска промена 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори o сопственим интересовањима и интересовањима других 
− говори о рођенданима 
− наводи датуме  
− описује особе и њихове карактере 
− искаже своје мишљење о другим особама 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

− Meine Clique 
− Geburtstage 
− Sympatische aber etwas launisch 
 
 

 

Ишчитавањем понуђених текстова стиче се увид и 
вежба начин описивања својих другова да би се на том 
моделу саставили кратки текстови о другим и о себи.  

У кратким дијалозима увежбава се постављање 
питања и давање информација о некоме, о његовим 
карактерним особинама и личном мишљењу о њему. 

 Обрада граматичких јединица: личне и присвојне 
заменица, повратни глаголи, придевска промена уз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Руски језик 

Образовнипр
офил: 

     Друштвено-језички смер Разред: Први 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Будем дружить! Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Новая подруга 
-Выражение места и направления 
-Личные и притяжатальные местоимения 
-Предложный падеж на-У(Ю) сущ.м.р. 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Рабочая тетрадь  

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Дела,дела... Време:Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 -Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Миссия: спасение семьи 
-Сравнительная степень прилагательных и наречий 
-Спряжение глаголов 
-Имена существительные pluralia tantum 
-Простая превосходная степень 
-Побеседуй со мной! 
-Закрепление темы « Дела,дела...» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада    Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање    

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Любим,знаем и храним природу Време:Новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Водяная рысь 
-Отрицательные местоимения 
-Существительные женского рода на –Ь 
-Сущуствительные м.и ср.р. на-ЬЯ; 
-Сущуствительные  на-онок,-ёнок 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка   
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Счастливого пути! Време:Децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала   

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Русский мир 
-Побеседуй со мной! 
-Гостиница « Москва» в Белграде 
-Глаголы движения без приставок 
-Упражнения с глаголами 
-Рабочая тетрадь 
-Закрепление темы «Счастливого пути» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Рассказываем о событиях Време:Јануар, фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Русь во время татаро-монгольского ига 
-Количественные и порядковые имена числительные 
-Имена существительные на –ий,-ия,-ие 
-Имена существительные на-анин,-янин 
-Текст «Косово Поле» 
- Закрепление темы « Рассказываем о событиях» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Давайте начнём с разминки! Време:Март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Опасная болезнь 
-Вид глагола 
-Прямая и косвенная речь 
-Текст « Кто победит» 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Спорт» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Время,люди,красота Време:Април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала   

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Художник света 
-Глаголы движения 
-Притяжательные прилагательные на-ин,-ов,-ев 
-Текст «Портрет» 
-Побеседуй со мной! 
-Текст «Царский подарок» 
-Закрепление темы «Время,люди,красота» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање    

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација    

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Люди науки Време:Мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,проспектима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему(из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Менделеев и периодический закон 
-Неопределённые местоимения и наречия 
-Деепричастия 
-Склонение имён числительных 5-20,30,40,90,100 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Люди науки» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада    Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1  
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.2.1 

2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1. 2.СТ.3.5.2 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају.   

 

ДОДАТНАНАСТАВА:  

 

За ученике који имају афинитета према језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНАНАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Италијански језик  

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:  I 

Предмет: Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се 
реализује у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради 
задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе 
из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге 
и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка 
грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама 
и темама, и то у склопу језичких активности разумевања 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. 
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. 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. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  In giro per negozi(Куповина) Време:СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (presente) и вокабулара (comprare,andare in giro per negozi).  



Гимназија, 
Лесковац 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности, одласка у куповину. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

IN GIRO PER NEGOZI 
1.Colori e materiali 
2.Come si vestono ? 
3.Cerco un pullover! 
4.Che taglia porti ? 
5.In un negozio di calzature 
6.Imperativo 
7.Imperativo - esercizi 
8.Centri comerciali aperti anche la domenica 
9.Come possono essere ? 

 
Упутити ученике на садржаје попут описивања 

одеће, исказивања бројева, изражавања сумњи, давања 
савета, као и исказивања мишљења.  

Поновити боје кроз разна вежбања, затим глагол 
piacere, индиректне заменице,увежбавање императива у 
2.лицу једнине. Коришћење разноврсних техника/метода 
и облика рада.  Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: грађанско васпитање,српски језик 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања. Постављање ученика у 
различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2 ,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.1.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.1.4.1 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Quando ero piccola(Кадсамбиламала) Време:ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Ц
и
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е
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и

 

Обрада вокабулара :речи за описивање животних ситуација из прошлости . Обрада граматике: imperfetto, 
passato prossimo . Уочавање разлике између уобичајених прошлих радњи (imperfetto) и онога што се догодило 
само једном (passato prossimo ). 



Гимназија, 
Лесковац 
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

10.La settimana bianca 

11.I pronomi indiretti atoni e tonici 

12.Questo/quello –Troppo /molto 

13.Come mi sta ? - videocorso 

14.Dettato 

15.Il significato dei colori 

16.Il significato dei colori 

17.Esercizi grammaticali :Imperativo e pronomi diretti e indiretti 

18. E i bambini ci chiedono di proteggere gli animali 

19.Quando ero piccola – Imperfetto 

20. Imperfetto/Passato prossimo – esercizi grammaticali 

21.Imperfetto/Passato prossimo – esercizi grammaticali 

22.Da piccola avevo un cane 

23.Припрема за први писмени задатак 

24.Први писмени задатак 
 

Увођење вокабулара везаног за догађаје 
из прошлости,изражавање слагања и 
неслагања. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања на задату тему. 
Увести  времена:imperfetto,passato 
prossimo,поновитииндиректне заменице  
На што више примера обрадити разлику у 
употреби ова два прошла времена. 
Проверавање знања граматичких појмова, 
кроз испитивање – писмено (писмени 
задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2.1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
 

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:Un tipo interessante(Занимљивлик) Време: ДЕЦЕМБАР 

Ц
и
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 Обрада вокабулара :речи везане за опис како физичких одлика,тако и особина неке особе.. Учење описивања 
друге особе. 

Учењејезичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –глаголи:  
farcela, sapere e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire и condizionale 
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Лесковац 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратак опис  особе по моделу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Un tipo interessante    

25.Поправак Првог писменог задатка 

26.Un tipo interessante - Com'è 

27.Un tipo interessante 

28.L'articolo giornalistico 

29.E adesso che facciamo - Condizionale 

30.E adesso che facciamo - Condizionale 

31.L’articolo giornalistico 

32.Una serata tra amici - videocorso 

 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неке особе у физичком или психичком 
смислу.Упознати ученике са глаголима:  farcela, sapere 
e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire kao i 
потенцијал.Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: илустрација, 
табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Ti va di venire – al cinema 
?(Далибижелеоубиоскоп) 

 
Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :IL TEMPO LIBERO. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја излазака и других начина провођења слибодног времена. Учење како да се да предлог, прихвати или 
одбије, тражи или да савет. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
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- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ti va di venire? 

33.Tante idee per il tempo libero 

34.Ti va di venire ? 

35.La macchina l’ho portata dal meccanico 

36.Le buone maniere nei luoghi pubblici 

37.Аl botteghino   

38.Videocorso-Un appuntamento mancato 

 
 

 
 Увести вокабулар везан за слободно време. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о начину 
провођења слободног времена. Вежбати у пару или 
групи предлоге и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   Buon viaggio !  (Срећан пут) Време: ФЕБРУАР / МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :питати нешто љубазно, прихватити предлог, изразити изненађење и 
незадовољство.Употреба глаголаvolere all'imperfetto,глаголиsapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, 
глаголvolerci. 



Гимназија, 
Лесковац 
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Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Buon viaggio !     

39.Buon viaggio !     In vacanza 

40.Non lo sapevo ! 

41.Ho saputo che 

42.La Toscana in moto 

43.Diario di viaggio     (Passato prossimo e imperfetto) 

44.Vorrei qualche informazione 

45.Videocorso - Ricordi romantici 

46. Ferragosto : Che cos’è e cosa succede 

 
 

Увести  вокабулар везан за путовања. Упознати 
ученике са глаголима volere all'imperfetto,глаголима 
sapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, и 
глаголом volerci.Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: A   TAVOLA      (Застолом) Време:МАРТ/ АПРИЛ 
Ц
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Обрада вокабулара : dieta , cibo ,parti del corpo.Учењео императиву и неправилном поређењу придева. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се 
разговара са лекаром и диететичаром. 

И
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Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

47.A tavola 

48.Diversi modi di mangiare 

49.Abitudini sane 

50.Abitudini alimentari 

51.Abitudini alimentari 

52L’imperativo irregolare 2a persona singolare (tu) 

53.Riscopri il gusto della tavola 

54.Squisito, dolce, salato... 

55.Diktat 

56. Videocorso - Una vita (poco) sana     
 

Увести вокабулар везан за здравље и здраву 
исхрану,спорт, делове тела. Обрадити императив. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Come va ?( Како је ? ) 

 
Време:АПРИЛ/МАЈ 

Ц
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Увести вокабулар везан за здравље ,здраву исхрану , спорт и здрав начин живота. Разумевање главних идеја 
кратког монолога. Учење императива и неправилног поређења. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај и дају савети. 



Гимназија, 
Лесковац 
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи императив како би пренео савете у вези здравог живота. 
- Тражи и даје савете. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

57.Come va?   Ho mal di... 

58.In farmacia - 

59.Fumi meno ! 

60.Meglio o migliore? Benissimo o ottimo? 

61.Tempo di sport 

62.Videocorso  - Ho un dolore qui... 

63.Припрема за Други писмени задатак 

64.Други писмени задатак 

65.Поправак другог писменог задатака 

66.Buon appetito ! 
 

Увести вокабулар везан за везан за здравље ,здраву 
исхрану,спорт и здрав начин живота. Обрадити  
императиви неправилнопоређење придева. Користећи 
комуникативан и еклектички метод, објаснити како се 
тражи савет.Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено (писмени задатак) и усмено, 
активност ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе 
читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Egregio dottor...                                      
(Поштовани господине ...) 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
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Обрада вокабулара везаног за писање званичног писма, молбе. Исказивање жеља и намера.Разумевање 
пословног писма.Разумевање структуре текста. Учење будућег времена (futuro semplice ). Учење како се 
представити званично . 
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- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Egregio dottor...                                       

67.       Egregio dottor...   Offerte di lavoro 

68.Egregio Dottor Rossi-Il futuro semplice 

69.Uomini e donne al lavoro  - Stesso trattamento 

70.Un colloqio di lavoro 

71.Curriculum vitae 

72.Colloqui di lavoro - videocorso 

73.Mettere o metterci - Esercizi grammaticali 

74.Revisione alla fine del secondo semestre 

 

 

 

 

 
 

Вежбати како се пише званично писмо. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, модела, питања и одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Comparazione irregolare 
Il futuro semplice 
Le canzoni italiane 
Le ricette italiane  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Француски језик 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ И ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 
Разред: I 

Предмет: Француски језик (други страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

– 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); 

– Пројекти који се раде у учионици  
– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у везу са одговарајућим 

комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких активности разумевања (усме- 
ног) 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. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Настава и учење француског језика треба да помогну ученицима да стекну 

неопходна знања и технику за функционално коришћење овог језика, као и да допринесу укупном интелектуалном развоју 
ученика. 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. 

Циљ образовно – васпитног рада : Развијање комуникативних способности на француском језику у говорном и 
писаном регистру, усвајање знања и позитивног односа према властитом идентитету. 

 Задаци образовно – васпитног рада : Продубљивање знања у другим областима кроз учење француског језика, 
развијање социјалних компетенција ученика, подстицање емоционалног и интелектуалног развоја код ученика. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 1  
J`adore le français 
 
 

Време:септембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада и утврђивање лексичких и граматичких садржаја( употреба перфекта, личне заменице у 
функцији директног и индиректног објекта), повезивање стечених знања, богаћење речника и развијање 
комуникације на француском језику. 

И
сх

о
д

и
 

Чита текстове о темама из свакодневног живота, употребљава нове речи и изразе  у усменом и 
писменом излагању, примени стечена лексичка и граматичка знања( перфекат, личне заменице у функцији 
директног и индиректног објекта) при изради задатака. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Leçon préparatoire 

J`ai appris à conduire 

J`adore apprendre une nouvelle langue 

Tu tires ou tu pointes ? 

Emotions de profs 

Les langues en Europe 

Nous sommes tous les polyglottes 

Ученициобнављају прошла времена, као и 
слагање партиципа перфекта прошлог Користе личне 
заменице у служби COD и COI. Кроз текстове и аудио 
документе уче/усавршавају вештину описивања у 
прошлости, одговарају на постављена питања. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални, рад у пару 

Ресурси Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама; дискусије 
примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1.  
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.2. 2.СТ.1.3.4. 
2.СТ.1.3.7 2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1. 
 

2.СТ.2.1.1.  
2.СТ.2.1.2. 2.СТ.2.2.2.  

2.СТ.2.2.5. 
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.7 2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1. 
 

2.СТ.3.1.1.  
2.СТ.3.1.2. 2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.2. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.7 2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1. 
 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 2: 

Faites comme chez vous 

 

Време: октобар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада и утврђивање лексичких и граматичких садржаја(прилошка заменица Y, предлози за место, 
компарација) 

повезивање стечених знања, богаћење речника и развијање комуникације на француском језику. 
Примена обрађених садржаја приликом израде контролног задатка. 

И
сх

о
д

и
 Чита текстове о темама из свакодневног живота, употребљава нове речи и изразе  у усменом и 

писменом излагању, примени стечена лексичка и граматичка знања( перфекат, личне заменице у функцији 
директног и индиректног објекта) при изради задатака.Одговара на питања којима се провера разумевање  
прилагођеног аудио материјала. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

La chambre de Léo 

Mon endroit favori 

Rénovation et aménegement 

Logements de vacances 

Le bonheur est -il dans le pré 

Compréhension des écrits 

Le controle 1 

 

Ученициобнављају прошла времена, као и 
слагање партиципа перфекта прошлог Користе личне 
заменице у служби COD и COI. Употребљавају 
компарацију у реченицама. Кроз текстове и аудио 
документе уче/усавршавају вештину описивања у 
прошлости, одговарају на постављена питања. Описују 
своју омиљено место-просторију. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна,тектуална,  
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални, групни 

Ресурси Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће(укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављање подпитања ради провере, бележење активности и 
оцењивање. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.3. 2.СТ.1.1.4. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.3. 2.СТ.1.3.7. 
2.СТ.1.4.5. 2.СТ.1.5.1. 
2.СТ.1.5.2. 2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4. 2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.3. 2.СТ.2.1.4. 
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.2.2. 
2.СТ.2.3.3. 2.СТ.2.3.7. 
2.СТ.2.4.5. 2.СТ.2.5.1. 
2.СТ.2.5.2. 2.СТ.2.5.3. 
2.СТ.2.5.4. 2.СТ.2.5.5. 

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.3. 2.СТ.3.1.4. 
2.СТ.3.2.1. 2.СТ.3.2.2. 
2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.7. 
2.СТ.3.4.5. 2.СТ.3.5.1. 
2.СТ.3.5.2. 2.СТ.3.5.3. 
2.СТ.3.5.4. 2.СТ.3.5.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 3:Bien dans sa peau Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада и утврђивање лексичких(лексика у вези с интернетом и СМС порукама) и граматичких 
садржајa(аvoir mal à, имперфекатповезивање стечених знања, богаћење речника и развијање комуникације 
на француском језику. 

И
сх

о
д

и
 Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама. Тражи и даје 

једноставне информације. Описује блиско окружење (особе, емоције, активности,). Користи задовољавајући 
број  речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним 
ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ј`ai mal aux dents 

Les sports et les Français 

Promesses publicitaires  

Code de bonne conduite 

Ma santé 

 

Ученициобнављају/уче како да искажу емоцију, наду, 
планове, као и опис карактера (кроз текстове и аудио 
документе)  

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови,, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима; дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 4:En ce temps -là ... Време: децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада и утврђивање лексичких и граматичких садржајa( употреба имперфекта,презента и 
временских прилога,употреба неодређене заменице ОN)повезивање стечених знања, богаћење речника и 
развијање комуникације на француском језику. 

И
сх

о
д

и
 Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима . Тражи и 

даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном речи и израза које му омогућавају 
изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Примени стечена знања при 
изради задатака. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Аh...de mon temps! 

Les plages du nord 

Compréhension orale 

Préparation pour le premier devoir écrit 

Le premier devoir écrit 

Correction du premier devoir écrit 

Paris, mai 68 

Au debut de siecle 

Les manifestations pacifiques 

 

 

Ученициобнављају/уче како да искажу емоцију, своја 
размишљања, планове (кроз текстове и аудио 
документе) помоћуобрађенелексике. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту,  комбиновани рад 
Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; активности (израда паноа, презентација, 
постера за учионицу; дебате и дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код 
куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављање подпитања ради провере, бележење активности и 
оцењивање. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 5 
L`Histoire, les histoires 

Време: јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада нових лексичких садржаја и продубљивање знања у вези са граматичким садржајима(значење и 
функција временских ознака за прошлост,односне заменице,богаћење речника,проширавање знања о 
Паризу,развијање комуникације на француском језику,систематизација наученог градива. 

И
сх

о
д

и
 Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, . Тражи и даје 

једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. Описује блиско окружење (емоције, 
идеје, активности, даје упутства). Користи задовољавајући број речи и израза које му омогућавају 
изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи 
текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Aux grandes hommes, la partie recconaissante 

Le mystere de Juliette 

L`album d`enfance de la classe 

La vie en rose 

Un quartier unique 

L`homme que j`aime 

 

 

Ученициобнављају прошла времена користећи 
временске одреднице за прошлост.Користе односне 
заменице. Употребљавајуречи и изразе у реченицама. 
Кроз текстове и аудио документе уче/усавршавају 
вештину описивања у прошлости, одговарају на 
постављена питања. Описују главни град Француске. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 6 - 
Qui vivra verra 

Време: фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада нових лексичких садржаја у вези са климатским променма, продубљивање знања у вези са 
граматичким садржајима-будуће време,присвојне заменице. 

Примена обрађених садржаја при изради задатака. 

И
сх

о
д

и
 Одговара на питања којима се проверава разумевање прочитаног, проширујр змања о употреби будућег 

времена и присвојних заменица,правилно их користи у говору и писању. 

Примени стечена знања. 

Напише краћи текст о познатој теми. 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама. Тражи и даје 
једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.. Користи задовољавајући број 
фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 
свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Peintures d`hier 

Ma vie en couleurs 

Presenter un peintre francais 

L`effet de serre 

L`allumentation de futur 

Réchauffement climatiques 

Proverbes et citatation 

Idées re çues pour le tri 

Ученициобнављајубудућевреме користећи 
временске одреднице за будућност. 
Користеприсвојнезаменице. Употребљавају речи и 
изразе у реченицама. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају вештину  одговарају на постављена 
питања.  

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављање подпитања ради провере, бележење активности и 
оцењивање 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 7- 
Je vous en prie 

Време: март 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада нових лексичких садражаја(лексика у вези са тражењем и пружањем услуге) и граматичких садржаја( 
кондиционала). 

Утврђивање лексичких садржаја,богааћење речника и развијање комуникације на француском језику. 

Примена обрађених лексичких и граматичких садржаја. 

 

 

 

 

 

 

И
сх

о
д

и
 Чита и описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама. Тражи и даје 

једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. Описује блиско окружење (преноси 
информације, догађаје, разговоре; презентује резултата анкете). Користи задовољавајући број фреквентних 
речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним 
ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Le contrôle 2 

La politessse disparait-elle? 

Visite guidée 

Ligue d`impro 

Joueux anniversaire  

L`enfer ,c`est les autres 

 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора; (кроз 
текстове и аудио или видео документе) помоћу 
кондиционала. 

Методе рада Монолошка, дијалошка,  рад на тексту,  комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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.); дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављање подпитања ради провере, бележење активности и 
оцењивање 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

Révision 
 

Време: април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Утврђивање лексичких садржаја,богааћење речника и развијање комуникације на француском језику. 

Примена обрађених лексичких и граматичких садржаја. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (преноси информације, догађаје, разговоре; презентује 
резултате анкете). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио 
или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

Préparation pour le deuxi ème devoir écrit 

Le deuxième devoir écrit 

Correction du  deuxieme devoir écrit 

Exercices de récapitulation 

Exercices de récapitulation 

 

 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора. 
Примењују стечена знања при изради задатака. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема, рад на тексту, писани радови, истраживачки 
рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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.); дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 8- 
Apprendre en jouant 

Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада нових лексичких садражаја и граматичких садржаја(упитне форме ). 

Утврђивање лексичких садржаја,богааћење речника у вези са темом франкофоније и развијање 
комуникације на француском језику. 

Примена обрађених лексичких и граматичких садржаја кроз израду задатака. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (извештава о догађањима, изјавама/говорима других, 
презентује чињенице и информације). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко 
препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Apprendre en jouant 
Exercices de récapitulation 
Le français où? Quand? Comment? Pourquoi? 
Gagnez un voyage à Bruxelles  
Le français en Afriques 
Vincent part en mission 
 
 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора. 
Примењују стечена знања при изради задатака. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама (мини-дијалози, 
игра по улогама, симулације итд.); дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. Рад 
код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављање подпитања ради провере, бележење активности и 
оцењивање 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 8- 
Apprendre en jouant 

Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада нових лексичких садражаја и граматичких садржаја 

Утврђивање лексичких садржаја,богааћење речника у вези са темом франкофоније и развијање 
комуникације на француском језику. 

Примена обрађених лексичких и граматичких садржаја кроз израду задатака. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (исказује идеје, осећања, дефинише речи, ствара нове, игра 
се њима). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, поетски, 
аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Monaco est il un pays? 
Comment va t il? 
Voyage,voyage... 
Projet/Présenter un pays francophone 
Exercices ecrits 
Révision 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора. 
Примењују стечена знања при изради задатака. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 2, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама; дискусије 
примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и 
професора. Постављање подпитања ради провере, бележење активности и 
оцењивање 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје наставе 
француског. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на елементарна знања 
из области језика: 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. 
Читају се и пишу кратки текстови, слушају једноставни аудио документи, раде се најједноставније вежбе из области 
језика (синтаксе).  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка француском организује се додатна настава тако што се сваке недеље 
одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из 
области језика, усмеравају се у зависности од индивидуалних склоности. 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, учествује на конкурсима и такмичењима. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из француског језика. 

 

Образовни 
профил-
смер: 

друштвено-језички смер Разред: први 

Предмет: ИСТОРИЈА 
Недељни 
фонд часова: 

два 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

  На часовима историје претежно је заступљен фронтални облик рада. Понекад се прибегава раду 
по групама и индивидуалном облику рада. На часовима се придаје пажња уводу у историју 
(периодизација историје, рачунање времена, историјски извори, анализа и злоупотреба историје...) 
и праћењу развоја човека и људске заједнице у праисторији и старом веку. 
  Изузетно је важно да настава буде креативна уз коришћење разних метода рада. Наставна 
средства су такође важна за извођење наставе историје. Такође је јако битна жива реч. Јако су 
битни и историјски извори, затим културне установе и манифестације попут музеја, изложби... 
  Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то омогућује да се 
лакше прате догађаји, појаве и процеси у свим цивилизацијама старог века. 
  Ученици се оспособљавају да самостално истражавају, шире видике и развијају историјску свест. 
  Оцењивање се остварује кроз класичну проверу знања, кроз праћење активности на часу, кроз 
писмену проверу знања, кроз анализу текстова... 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета историја у првом разреду су да ученик,изучавајући историјске 

догађаје,појаве,процесе и личности,стекне знања и компетенције неопходне за разумевање праисторије и старог века који 
дају основу за људски развој,развије вештине критичког мишљења и одговоран однос према себи,сопственом и 
националном идентитету,културно-историјском наслеђу,поштовању људских права и културних различитости у друштву и 
држави. 

                    Циљ образовно – васпитног рада је да правилно користи хронолошке одреднице за стари век, правилно 
користи историјске појмове у усменом и писменом излагању, правилно сагледа континуитет догађаја у старом веку, да 
ученик научи да правилно анализира узрочно-последичне везе догађаја, појава и процеса, да правилно анализира 
међунационалне и међудржавне односе , да увиди значај промена у робовласничком друштву... 

                    Задаци образовно – васпитног рада су да успершно идентификује узроке и последице еволуције човека у 
праисторији и развој друштвених односа у старом веку, да уочи праве разлоге за појаву и пропаст одређених политичких 
заједница, да уочи карактеристике друштвених односа у робовласничком друштву, да уочи карактеристике старовековне 
културе , да користи савремена ИKT средства и историјске изворе и да се кроз заједнички рад увери да тај облик рада даје 
најбоље резултате. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА Време: септембар-октобар 2022. 
Ц
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љ
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в

и
 -стицање знања везано за историјска истраживања,  

-провера стеченог знања како на часовима утврђивања тако и у уводном и завршном делу часова обраде, 

-стварање могућности да се стекне неопходно знање из увода у историју ради лакшег праћења наредних 
часова историје. 

И
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

-дефинишу шта је то историја; 
-резуму системе рачунања времена; 
-знају периодизацију; 
-класификују основне врсте историјских извора; 
-препознају врсте историјских извора; 
-разуму начине коришћења историјских извора; 
-упознају се са местима и институцијама где се може доћи до историјских извора; 
-наведу и дефинишу помоћне историјске науке; 
-наведу примере позитивне употребе историје; 
-препознају историјске фалсификате и обмане; 
-разуму разлоге који стоје иза политичке злоупотребе историје; 
-сагледају основне етапе развоја човекових предака; 
-разликују културе старог, средњег и млађег каменог доба; 
-објасне утицај открића попут земљорадње, грнчарства, обраде метала ...; 
-препознају најважније праисторијске културе.  

 
 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Упознавање ученика са планом и програмом рада 
2.Увод у историјску науку-први део-О (обрада) 
3.Увод у историјску науку-други део-О 
4. Увод у историјску науку-У(утврђивање) 
5. Историјски извори-О 
6. Историјски извори-У 
7. Анализа извора и злоупотреба историје-О 
8. Анализа извора и злоупотреба историје-У 
9. Проучавање праисторије-први део-О 
10. Проучавање праисторије-други део-О 
11. Проучавање праисторије-У 
 

  Кроз фронтални облик рада и уз коришћење 
различитих метода ученицима се преноси основно знање 
везано за утемељење историје као науке, са рачунањем 
времена, са периодизацијом историје, са историјским 
изворима као и са карактеристикама праисторије. 
  Кроз класичну проверу знања, кроз праћење 
активности ученика, кроз праћење показане 
заинтересованости ученика за стицање знања из уводног 
дела историје као и  кроз показано познавање карте 
наставнику се даје могућност да се стекне почетно 
сазнање о стеченом знању ученика.  

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства,историјска карта... 

П
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.1.,4. и 5. 2.ИС.2.1.1. 2.ИС.3.2.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ ОКВИРИ 
ЦИВИЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ВЕКА 

Време: октобар, новембар и 
децембар 2022. године и јануар и 
фебруар 2023. године 

Ц
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љ
е

в
и

 

У оквиру теме „Држава и политички оквири цивилизација старог века“ основни циљеви биће да ученици 
прошире своја знања о простору и најзначајнијим цивилизацијама старог века, основним одликама државног 
уређења и главним догађајима из политичке историје. У обради наставних садржаја о обележјима државних 
уређења фокус треба да буде на сталном упоређивању институција у цивилизацијама старог века и њиховом 
повезивању са савременим добом. Када је реч о политичкој историји, посебну пажњу треба посветити 
узроцима и последицама главних догађаја и личностима које су их покретале и у њима учествовале. 



Гимназија, 
Лесковац 
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 
 -покажу на карти најважније области античког света; 
-објасне везу између поднебља и развоја и карактера једне цивилизације; 
-одреде географске оквире најважнијих античких култура на Средоземљу; 
-разуму шта је то држава и који су узроци настанка првих држава; 
-објасне везу између између политичке моћи и религије на Старом истоку; 
-одреде разлике између држава Месопотамије и египатске државе; 
-наведу важније државе које су постојале на простору Старог истока; 
-објасну зашто најстарије државе Европе настају баш на тлу Грчке; 
-разликујудржавне форме које су постојале у старој Грчкој; 
-разуму историјски значај грчког права; 
-разуму основне правце развоја атинске државе; 
-растумаче околности настанка атинске демократије; 
-наведу најважније државне институције у класичној Атини; 
-објасне место народа и народне скупштине у демократској Атини V и VI века пре н.е. 
 -раздвоје легендарно од стварног у раној римској историји; 
- објасне узроке и ток борбе између патриција и плебејаца; 
- препознају сличности и разлике између грчких градова- држава и античког Рима; 
- наброје најважније институције римске државе и одреди њихова овлашћења; 
- наведу узроке кризе Римске републике и настанка Римског царства; 
-разуму величину и историјски значај Римског царства; 
- уоче одлике које принципат чине посебним типом монархије; 
 -наведу и објасни основне проблеме Римског царства у доба принципата; 
- издвоје и образложи разлике између принципата и домината; 
- наброје промене које је Римско царство доживело у позној антици; 
-објасне зашто државе засноване на војној сили нису дуготрајне; 
- раздвоје митско и историјско у предању о Тројанском рату;  
- уоче разлике између грчке и староисточне ратне технике и тактике; 
-објасне узроке великих ратова у грчкој историји; 
- објасне порекло идеје мира у IV веку п.н.е. и разлоге њене популарности; 
-објасне како је окончан класични период грчке историје и како је почело хеленистичко доба; 
-одреде које су иновације у ратној техници и војној организацији довеле до тих промена; 
- сагледају и објасни последице освајања Александра Великог; 
-разуму узроке распада Александровог царства; 
-науче најважније ратове које је Рим водио. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

12. Појава првих цивилизација-први део-О 
13. Појава првих цивилизација-други део-О 
14. Појава првих цивилизација-У 
15.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Месопотамија, Блиски исток, Индија и Кина-
први део-О 
16.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Месопотамија, Блиски исток, Индија и Кина-
други део-О 
17.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Месопотамија, Блиски исток, Индија и Кина-
У 
 
18.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Египат-први део-О  
19.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Египат-други део-О 
20.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Египат-У 
21.Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Персија и Медитеран- први део-О 
22. Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Персија и Медитеран-други део-О 
23. Основна обележја државног уређења цивилизација 
старог века-Персија и Медитеран-У 
24.Стара Грчка и хеленизам-први део-О 
25.Стара Грчка и хеленизам-други део-О 
26.Стара Грчка и хеленизам-У 
27.Стари Рим-први део-О 
28.Стари Рим-други део-О 
29.Стари Рим-У 
30.Рат и мир у старом веку-први део-О 
31.Рат и мир у старом веку-други до-О 
32.Рат и мир у старом веку-У 
33.Ратови Старог истока и античке Грчке-први део-О 
34.Ратови Старог истока и античке Грчке-други део-О 
35.Ратови Старог истока и античке Грчке-У 
36.Ратови старог Рима-први део-О 
37.Ратови старог Рима-други део-О 
38.Ратови старог Рима-У 
39.Државни и политички оквири цивилизација старог века-
С(систематизација) 
 

  Кроз фронтални, групни и индивидуални облик рада и 
уз коришћење различитих метода ученицима се преноси 
основно знање везано за појаву првих држава и њиховим 
карактеристикама. Коришћењем различитих метода 
рада на часовима обраде ученицима се преноси основно 
знање о основним обележјима државног уређења 
цивилизација старог века код народа Месопотамије, 
Блиског истока, у Индији, Кини, Египту, у Персији, на 
Медитерану, код старих Грка, у хеленистичким 
државама и код Римљана. Такође ће ученици бити 
упознати са најзначајнијим војним активностима свих 
народа у старом веку.  
Знање ученика се проверава кроз класичну проверу 
знања, кроз праћење активности ученика, кроз праћење 
показане заинтересованости ученика за стицање знања 
из политичке и војне историје старог века. Кроз 
показано познавање карте такође се даје могућност да се 
стекне  сазнање о стеченом знању ученика. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта... 
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.2.1. и 2.;1.3.1.и7. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2.,3. и 4. 

 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ У 
СТАРОМ ВЕКУ 

Време: фебруар, март 2023. 
године 



Гимназија, 
Лесковац 
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Ученици треба да усвоје нова знања о друштвеним и привредним приликама у најстаријој историјској епохи 
и пореде их са савременим окружењем. Треба да уоче законитости појава, шта је заједничко а шта различито 
у друштвима цивилизација старог века. На примеру Египта и неке од држава Месопотамије треба показати 
поделу друштва и друштвену хијерархију. На примерима грчког и римског друштва може се показати како 
економско јачање слојева без политичких права доводи до борбе и како се она завршава. Треба истаћи и 
улогу географског и климатског фактора на привредне прилике. На примерима држава Старог истока могу 
се показати основне етапепривредног развоја: земљорадња, сточарство, рударство, занатство, трговина. 
Поредећи и анализирајући различите привредне системе током дугог периода старог века, ученици треба да 
уоче основне чиниоце који утичу на привредне токове. 
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

  -одреде сличности и разлике између одређених друштава Старог истока; 

  -дефинишу основне друштвене групе које постоје у различитим друштвима; 

  -уоче разлике између положаја мушкараца и жена; 

  -разуму значај које су установе попут двора и храма имале у друштву; 

  - уоче разлике између друштвене структуре старе Грчке и старог Рима; 

  -препознају најважније друштвене поделе у класичној Грчкој и старом Риму; 

  -разуму основне проблеме улоге ропства у грчком и римском друштву; 

  -опишу положај жена у старој Грчкој и старом Риму; 

  -наведу најважније групе од којих се састојало грчко и римско друштво; 

  -одреде друштвену улогу робова и колона; 

  -разуму земљорадничку основу античке привреде; 

  -објасне настанак и развој новца и развој новчане привреде;  

  -препознају различито порекло радне снаге на којој је почивала привреда. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

40. Друштвени и породични односи у државама старог 
века-О 
41. Друштвени односи на Старом истоку и у Кини-О 
42. Друштвени и породични односи на Старом истоку и у 
Кини-У 
43. Друштвени односи у старој Грчкој-О 
44. Друштвени односи у старој Грчкој-У 
45. Друштвено уређење Рима- први део-О 
46. Друштвено уређење Рима- други део-О 
47. Друштвено уређење Рима-У 
48. Привреда и привредни односи у старом веку-О 
49. Привреда и привредни односи у старом веку-У 
50. Привреда старе Грчке-О 
51. Привреда старог Рима-О 
52. Привреда старе Грчке и старог Рима-У 

 Кроз фронтални, групни и индивидуални облик рада и 
уз коришћење различитих метода ученицима се преноси 
основно знање везано за друштвене и породичне односе 
у старом веку као иса привредом и привредним 
односима у државама и код разних народа старог века. 
  Кроз класичну проверу знања, као и кроз праћење 
активности ученика, кроз праћење показане 
заинтересованости ученика за стицање знања из 
друштвене и привредне историје старог века пружа се 
могућност да се стече сазнање о знању ученика. Кроз 
показано познавање карте такође се даје се могућност да 
се стекне  сазнање о стеченом знању ученика. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта... 
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.2. и 3.;1.2.4. 2.ИС.2.1.1. и 2.;2.2.1.  2.ИС.3.1.1. и 2.;3.2.3. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У 
СТАРОМ ВЕКУ 

Време: април, мај 2023. године 



Гимназија, 
Лесковац 
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Када је ова тема у питању, ученицима треба омогућити да уоче међусобне утицаје и прожимања појединих 
цивилизација и подстицати их да пореде друштвени утицај и положај свештенства. Истичу се одлике јудаизма 
и хришћанства, како би се ученици припремили за потпуније разумевање средњовековне цивилизације. 
Ученици, такође, треба да се упознају и са одликама религиозно-филозофских учења Индије и Кине. Са 
народима који су стварали цивилизације у старом веку ученици треба да се упознају и кроз њихову 
књижевност.  У корелацији са наставом књижевности потребно је осветлити друштвене и политичке 
околности настанка неког књижевног дела које се изучава. Ученици треба да стекну и прошире своја знања 
о научним достигнућима народа старог века која која се налазе у основи данашњих наука.  Ученици треба да 
анализирају историјске околности настанка писма, правних споменика, филозофије, уметничких, 
књижевних и научних дела 
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

  -препозна сличности и разлике између најважнијих религија античког света; 

  -уочи улогу мита у античким религијама и друштву; 

  -наведу основна веровања која чине јудаизам; 

  -наведу како је хришћанство формирано и простор ширења хришћанства; 

  -наведу разлоге римског прогона хришћана и његовог тријумфа у IV веку н.е.; 

  -препознају највеће језике, најважније системе писања и материјале за писање у антици; 

  -повежу знања из књижевности и историје када је античка књижевност у питању; 

  -разуму значај филозофске мисли и научног истраживања у антици: 

  -наведу основне носиоце развоја науке у старом веку; 

  -препознају основне одлике и разлике најважнијих уметничких традиција цивилизација старог века; 

  -разуму основне карактеристике грчке, хеленистичке уметности (архитектура, вајарство; сликарство); 

  -препознају неке од најзначајнијих античких уметничких дела. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

53. Основне одлике религије у старом веку-О 
54. Јудаизам и хришћанство-О 
55. Основне одлике религије у старом веку и јудаизам и 
хришћанство-У 
56. Писменост и књижевност у старом веку-О 
57. Наука у старом веку-О 
58. Писменост, књижевност и наука у старом веку-У 
59. Уметност у старом веку-О 
60. Уметност у старом веку-У 
61. Свакодневни живот-О 
62. Свакодневни живот-У 

Кроз индивидуални и фронтални начин рада, уз 
коришћење различитих метода, ученицима се преноси 
основно знање везано за културу, науку и религију 
старог века.За реализацију ове теме настојати да се то 
остварује кроз пројектну наставу. То омогућује да 
ученици искажу креативност, инветивност, 
стваралаштво, критички дух и спремност да се ухвате у 
коштац са највећим изазовима, а што мора бити 
награђено од стране наставника који се овде јавља више 
као ментор а мање као предавач. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта... 
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1.;1.3.3 2.ИС.2.21. и 2.;2.3.1. 2.ИС.3.2.2. и 3.;3.3.1. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЈАВА ДУГОГ ТРАЈАЊА- МИГРАЦИЈЕ И 
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКЕ ТЕКОВИНЕ ЕПОХЕ СТАРОГ ВЕКА 

Време: мај, јун 2023. године 
Ц

и
љ
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и
 

 У оквиру ове теме требало би да се омогући да ученици, на примеримаразличитих миграција од праисторије 
до савременог доба, разумеју промене и континуитет одређених историјских појава, чије се трајање може 
пратити кроз векове, па чак и миленијуме. Ова наставна тема пружа могућност да се реализује кроз пројектне 
задатке у којима ће ученици, уз јасно постављен циљ, инструкције, савете и стално праћење, примењивати 
специфична знања и развијене вештине елементарног историјског истраживања. То може бити прилика за 
развој компетенције сарадње у оквиру групе, коришћења ИКТ-а за прикупљање података и представљање 
резултата истраживања, као и за анализирање и тумачење појава из садашњости применом концепта 
критичког мишљења.  
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На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

  -разуму појам миграција и њихов значај у људској прошлости; 

  -објасне зашто су се праисторијски људи често селили; 

  -уоче разлику између добровољних и присилних миграција; 

  -уоче разлоге и карактеристике миграција кроз векове; 

  -уоче карактеристике Велке сеобе народа; 

  -стекну основно знање везано за прапостојбину Словена, разлозима сеобе и последицама аварског похода; 

  -уоче разлоге миграционих кретања на Балкану до XIX века; 

  -уочи значај повезивања прошлости и садашњости. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

63. Врсте, узроци и последице миграција-О 
64. Велика сеоба народа и њене последице-О 
65. Врсте, узроци и последице миграција и велика сеоба 
народа-У 
66. Насељавање Словена на Бакану и аварски походи-О 
67. Насељавање Словена на Балкану и аварски походи-У 
68. Миграциона кретања на Балкану до XIX века и 
савремене светске миграције-О 
69. Миграциона кретања на Балкану до XIX века и 
савремене светске миграције-У 
70. Повезивање прошлости и садашњости-О 
71. Историјско наслеђе- повезивање прошлости и 
садашњости-О 
72. Повезивање прошлости и садашњости и историјско 
наслеђе-У 
73. Појава дугог трајања-С 
74. Годишња систематизација градива-С 

Кроз индивидуални и нешто мање фронтални начин 
рада,  уз коришћење различитих метода, ученицима се 
преноси основно знање везано за миграције кроз векове, 
њихове узроке и последице. Посебно се осврнути на 
словенско насељавање на Балкану, на миграциона 
кретања на Балкану до XIX века и на повезивању 
прошлости и садашњости. Настојати да се највећи део 
задатака оствари кроз индивидуалну наставу (пројекти, 
семинарски радови ,индивидуална предавања ученика...) 
што би требало бити праћено пружањем мотивације 
сваке врсте од стране наставника и ученика.  
Последњи часови, кроз систематизацију градива, дају 
могућност да се отклоне сви недостаци у мозаику знања 
код деце везаном за градиво које су радили у претходном 
периоду. 

Методе рада Комбиновани рад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјски текстови из уџбеника и других извора, Историјски атлас, ИКТ 
средства, историјска карта... 
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Инструменти Усмени и писмени одговори на постављена питања, активност на часу 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2. и 3. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

      Годишњи број часова  :     17                   Разред и одељења: I 1-7 

 
  Садржај рада : Основиз историјског истраживања                               3 часа 
 
    Држава и политички оквири цивилизација старог века                           5 часова 

                               Друштвени и привредни односи у старом веку                                                              4 часа 

                               Култура и свакодневни живот у старом веку                                                                    3 часа 

                               Појава дугог трајања- миграције и цивилизацијске тековине епохе старог века   2 часа 

 

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред 

гимназије –ЛОГОС 2021. године 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

    Годишњи број часова:      18                       Разред и одељења: I1-7 

 
Садржај рада:: Основио историјског истраживања                               3 часа 
 
  Држава и политички оквири цивилизација старог века                           6 часова 

                               Друштвени и привредни односи у старом веку                                                              4 часа 

                               Култура и свакодневни живот у старом веку                                                                    3 часа 

                               Појава дугог трајања- миграције и цивилизацијске тековине епохе старог века   2 час 

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за први разред 

гимназије –ЛОГОС 2021. године; интернет; Илустрована историја света том I; Оксфордска историја Грчке 

 и хеленистичког света; Оксфордска историја Рима... 

 
 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна нарава за ученике који нису савладали основни ниво знања тј. нису 
добили позитивну оцену из историје. Законска обавеза је да се организује припремна настава која ће трајати најмање 
10% од годишњег фонда редовне наставе. Ученицима се даје могућност да на тим часовима стекну основно знање из 
оних области које су им биле потпуна непознаница. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Географија 

Образовни 
профил: 

друштвено језички смер Разред: први 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12, 30 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

у школи  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање припадности 

држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних вредности, еколошке културе, 
одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју.Учењем наставног 
предмета Географија ученик је оспособљенда користи практичне вештине (оријентација у простору, практично коришћење 
и познавање географске карте, географских модела,савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, 
термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да 
примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, 
привреда, становништво, насеља,саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном 
коришћењу ради планирања и унапређивања 

личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Физичка географија Време:септембар 

Ц
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е
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Циљеви и задаци наставног предмета: ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави, разуме промене у свету, негује и стиче моралне вредности, етничку и верску 
толеранцију које ће им помоћи у професионалном и личном р 
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- прикаже и дискутује о положају географије у систему наука 

- разликује природне и друштвене компоненте географског истраживања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Место и задаци физичке географије у систему наука у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија      
Облици рада фронтални 
Ресурси географска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија 

ОС по нивоима 
Примењује и 

тумачи различите изворе 
са географским 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 

    Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу. 

 

разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине. 

   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Облик, димензије и кретање Земље Време:септембар 

Ц
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Циљеви и задаци наставног предмета: ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави, разуме промене у свету, негује и стиче моралне вредности, етничку и верску 
толеранцију које ће им помоћи у професионалном и личном р 
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• помоћу модела,цртежа демонстрира облик Земље 

анализира последице облика Земље 

• разликује Земљина кретања 

анализира њихове последице 

• изводи закључке о последицама Земљиних кретања 

приказује шематски топлотне појасеве и на карти их зонално поставља 

• разликује хипотезе о постанку Сунчевог система 
• објашњава постанак унутрашњих и спољашњих сфера Земље 

приказује помоћу модела или цртежа сфере Земље 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4. Димензије и облик Земље 
5. Земљина кретања и њене последице 
6. Хипотезе о постанку Сунчевог система 

у школи 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси глобус 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

    Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

   

Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Еволуција географског омотача Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних 
вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у 
професионалном и личном развоју. 
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• разликује еволутивне фазе сфера на Земљи и њихова главна обележја 

               повезује са еволуцијом живих бића 

• приказује на карти или цртежу како се мењао изглед рељефа кроз историју 

               користи дигиталне изворе информација као доказ 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

2. Еволуција географског омотача у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси географска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Грађа Земље Време:октобар 
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Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних 
вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у 
професионалном и личном развоју. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

• прикаже и илуструје унутрашњу грађу Земље 
• разликује унутрашње сфере Земље 

доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у геосферама, са настанком тектонских покрета вулканизмом, 
сеизмизмом 

• разликује физичке и хемијске особине минерала 
• врши систематизацију минерала према Мосовој скали 

описује жељени минерал користећи све класификације 

• изводи закључке о утицају унутрашњих сила на настанак минерала 
• разликује хемијске и физичке особине минерала 

одређује поделу минерала према хемијском саставу 

• разликује типове стена 

анализира начине постанка стена 

• изводи закључке о примени стена у грађевинарству, урбанизму... 

• разликује лежишта метала и неметала, као и њихово коришћење 

класификује обновљиве и необновљиве изворе енергије 

• препознаје типове стена према начину постанка 
• објашњава и анализира постанак стена 
• анализира примену минералних сировина и стена у свакодневневном животу 

групише минералне сировине 

• разликује три основна типа граница литосферних плоча 

рашчлањује процесе рифтовања, субдукције и колизије 

• приказује на карти или цртежу процесе рифтовања, субдукције и колизије који се дешавају на 
границама литосферних плоча 

               анализира и доводи у везу кретање литосферних плоча са настанком планинских венаца и 
вулканским појавама и процесима на Земљи 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Унутрашња грађа Земље и унутрашње силе 
11. Минерали и минерални ресурси 
12. Стене: подела стена и употреба стена  
13. Употреба стена у свакодневном животу 
14. Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање 

рељефа 
15. Вулканизам 
16. Земљотреси 
17. Основни макро облици рељефа Земље, епирогени 

покрети 
18. Копно, орогени покрети: хотизонтални и 

вертикални  

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  кратки тест, разговор     

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 

          Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 
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V - ТЕМА/МОДУЛ: Рељеф земљине површине Време: децембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• прикаже и илуструје делове речног корита 
• разликује ерозивне од акумулативних облика рељефа 

доводи у везу појаве и процесе који се дешавају  на сваком делу водотока 

• доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у кречњачким стенама са настанком крашких 
облика рељефа   

• разликује унутрашње и површинске облике рељефа 
•  разликује ерозивне од акумулативних облика рељефа 
• изводи закључке о утицају промене климе у прошлости на обликовање глацијалног рељефа 

• разликује ерозивне од акумулативних облика 

• препознаје где се данас јављају ови облици рељефа 

анализира утицај човека на промену климе-топљење глечера 

Наставнe јединицe Начин реализације 

8. Обликовање рељефа, ерозија, акумулација и 
агенси 

9. Флувијална ерозија 
10. Крашка ерозија 
11. Глацијална ерозија 
12. Еолска ерозија  
13. Марински процеси 
14. Антропогени процеси 

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси        карта, атлас, панои, презентације     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   кратки тест, разговор    

Начин праћења  дискусија, обнављање     

ОС по нивоима 

        Примењује и 
тумачи различите изворе 
са географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 

          Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
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учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Атмосфера 
Време:јануар, фебруар, 
март      

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује делове атмосфере  
• проналази и процењује релевантне податке о појавама у свакој сфери које утичу на свакодневни 

живот 

наводи активности човека које угрожавају овај омотач 

• доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у космосу са променом температуре ваздуха 
• разуме факторе који утичу на промену температуре 
•  разуме како се ваздух греје 
• изводи закључке о утицају промене температуре на промену висине ваздушног стуба 

• објашњава рад и примену мерних инструмената 

• препознаје где се јављају области са истим ваздушним притиском 

• разликује типове циркулације ваздуха 
• објашњава и анализира постанак планетарне, сезонске и локалне циркулације 

шематски приказује области са истим ваздушним притиском 

− анализира процесе у  ваздушном омотачу  
−       препознаје синоптичке карте од осталих врста карата 
−        изводи закључке о значају прогнозе времена и начину вршења прогнозе 

  користе географске карте , ИКТ 

Наставнe јединицe Начин реализације 

13. Вертикална структура атмосфере; климатски 
елементи и фактори 

14. Узајамна повезаност климатских елемента и 
фактора 

15. Температура ваздуха 
16. Ваздушни притисак, циркулација атмосфере 
17. Временска прогноза и синоптичке карте 
18. Циркулација атмосфере – ветрови: планетарни, 

сезонски, локални 
19. Испаравање, влажност ваздуха, магла и облаци и 

падавине  
20. Временска прогноза и синоптичке карте 
21. Подела климе, одлике и разлике 
22. Типови  климе на Земљи 
23.  Клима градова и микроклима 
24. Климатске промене: настанак и последице 

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор      

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
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популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 
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VII - ТЕМА/МОДУЛ: Хидросфера Време: април, мај 
Ц

и
љ

е
в

и
 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује структура хидросфере 
• анализира и објашњава кружење воде у природи 

разуме и критички процењује значај воде као ресурса 

• разуме шта је светско море, његов значај и поделу 
•  разуме поделу мора, врсте залива 
• Проналази на карти мора, заливе, мореузе 
• објашњава хемијске и физичке особине морске воде 

• објашњава факторе који утичу нањихове промене 

користи ИКТ у изради карата 

• разликује кретања морске воде 

• разликује факторе који утичу на формирање морских струја, плиме и осеке 

анализира процесе у ваздушном омотачу и њихов утицај на кретања воде 

• разликује типове издани  и њихов настанак 

разуме настанак и типове термелних, минералних и термоминералних извора 

• критички процењује активности човека на промене у хидросфери 

• оцењује улогу човека као модификатора и фактора измене хидросфере 

предвиђа које последице по човека могу настати деловањем геохазарда 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11. Структура хидросфере, кружење воде у 
природи,вода као значајан ресурс на Земљи 

12.  Светско море 
13. Хемијске и физичке особине морске воде 
14. Кретање морске воде 
15. Типови издани, извора, термоминералних вода 
16. Морфолошке и хидролошке особине речног слива 

и река 
17. Утицај природних антропогених фактора на водни 

режим река 
18. Појам и елементи језера, подела језера према 

положају и начину постанка 
19. Појаве леда на Земљи, типови ледника и 

савремена глацијација 
20. Водопривреда-коришћење вода, заштита вода и 

заштита од вода 
 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
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географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Биосфера Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује и разуме разлику између биома, биотопа и биоценоза 
• анализира и објашњава законитости распрострањења биома 

разуме и критички процењује повезаност распрострањења биома и њихов зависност од климатских прилика 

• разуме у чему је значај различитости биома 
• разуме и критички процењује утицај климатских прилика на биоме 

на карти проналази и повезује, типове климе и разликује типове биома 

• објашњава појам и типове земљишта 

• разликује факторе који утичу на њихов положај и постанак и врсте 

користи ИКТ у изради карата 

• разликује типове биома  

• објашњава факторе који утичу на формирање разлика између биома 

анализира процесе у биосфери живи свет и проналази примере у свету 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5. Распрострањење биома (хоризонталана и 
вертикална), законитости распрострањења и 
повезаност са климатским приликама 

6. Земљиште – формирање, распростирање, значај, 
деградација и заштита, 

7. Очување биодиверзитета – поучни примери из 
света 

Заштита природних објеката.        

8. Критеријуми за проглашење објеката геонаслеђа 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивањулокалне 
средине 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Биологија 

Образо
вни профил: 

 
Друштвено-језички смер  

Разред: I      

Предм
ет: 

Биологија   
Недељн

и фонд 
часова: 

2      
Годиш

њи фонд 
часова: 

7
4      

Просветни гласник: Број 4      Година: 
2

020.     

Начин 
реализације: 

У настави биологије начин рада који се примењује је  фронтални, групни и индивидуални. 

У остваривању наставе подстиче се радозналост, аргументовање, креативност, рефлексивност, 
истрајност, одговорност, аутономно мишљење, сарадња. Препоручује се максимално коришћење 
ИКТ решења јер се могу превазићи материјална, просторна и друга ограничења, коришћењем 
разних платформи. Поред уџбеника, као једног од извора знања, ученицима се омогућује увид и 
искуство коришћења и других извора сазнавања. Настава може да се реализује и у сарадњи са 
другим предметима због успостављања корелације међу предметима. 

За реализацију наставе важна су наставна средства и примена ИК технологије. 

У току школске године повезују се садржаји који се тематски нижу. После сваке целине 
следи провера знања,која може бити писмена ( тестови, анкете…) или усмена.  

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења биологије је да: 

- ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост 

- да усвоји  способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу, 

- да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, 

 - да примењује концепт одрживог развоја, 

 -да примењује етичност и права будућих генерација на очувану животну средину. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање иорганизовање наставног рада 

- корелација наставних подручја 

-корелација са другим наставним предметима 

- припремање наставника и ученика за успешан рад:истраживачк рад, домаћи задаци, пројектна настава 

- коришћење уџбеника, стручне литературе и наставних средстава.                                                                

I - ТЕМА/МОДУЛ:  Биологија као природна наука     
Време: септембар и 

октобар      

Ц
иљ
ев
и 

-Упознавање са појмовима наука, инжењерство, технологија и методологијом научног истраживања 

  Упознавање са појмом научног модела, научних закона и научне теорије 

- Упознавање са традиционалним и савременм технологијама, последицама технолошког разоја и 
значају научне писмености 

- Упознавање ученика са кључним биолошким принципима: хијерархијском органозацијом живих 
система, емергентним својставима, интеракцијом и протоком/трансформацијом енергије 

- Упознавање са ћелијском теоријом, везом грађе и функције и механизмима регулацује буилошких 
система 

 - Упознавање ученика са вертикалним и хоризонталним преносом наследне информације и  
еволуционим аспектомјединства и разноврсности живог света 

И
сх
од
и 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

        -осмисли поступак истраживања на задату хипотезу, креира и прати истраживачки протокол 

– прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем; 

 – изнесе и вреднује аргументе на основу доказа; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
1.Уводни час - методологија рада, иницијални тест 
2. Шта је наука? О 
3. Научна знања нису потпуна нити коначна О 
4. Шта је наука? Научна знања нису потпуна нити 

коначна У 
5. Научна знања су примењива О 
6. Примена науке има своје последице. Предности и 

ризици развоја и употребе нових 
технологија О 
7. Биологија као природна наука У 
8. Принципи биологије (1-3): Хијерархија, 

интеракција, промет и трансформација енергије О 
9. Принципи биологије (4-6): Грађа и функција, 

ћелијска грађа, регулација О 
10. Принципи биологије (7-8): Наследне 

информације и еволуција О 
11. Принципи биологије У 
12. Биологија као природна наука. Принципи 

биологије - тест У 

  Реализација ове теме требало би да буде 
усмерена на откривање нових и повезивање старих 
знања и искустава кроз лични ангажман ученика у 
истраживању. Тежиште ових активности је на 
осмишљавању истраживања од стране ученика, 
развијању вештине постављања питања и тражења 
одговора на основу опажених чињеница и мерења, као 
и критичкој анализи и тумачењу добијених резултата. 
У најједноставнијем случају, неопходно би било да 
ученици, на очигледним примерима, науче да разликују 
када се до задовољавајућих објашњења појава може 
доћи процесом питање хипотеза/експеримент-
закључак, а када одговарајући приступ подразумева 
систематично и пажљиво планирано посматрање, 
пребројавање, мерење (уз што мањи субјективни 
утицај истраживача 

Методе рада    Дијалошка и монолошка   
Облици рада    фронтални , индивидуални,групни 
Ресурси     Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Дискусија, усмени одговори      

Начин 
праћења 

Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.     

ОС по 
нивоима 

  1.6.2-1.6.4.    2.6.3-2.6.4           3.6.2-3.6.3 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:   ОСОБИНЕ ЖИВИХ БИЋА    
Време:  новембар-

децембар    

Ц
иљ
ев
и 

 - Упознавање са појмом метаболизма и процесима трансформације енергије у живим системима 

 - са различитим типовима исхране и значајем исхране за жива бића 

  -  са различитим типовима дисања и значајем дисања за жива бића 

  - са врстама излучивања код биљака, биљоједа и месоједа 

    -Понављање процеса трансформације супстанце и енергије у живим системима 

    -Упознавање ученика са особинама живих бића ћелијска организација, раст и разви 

    - са  значајем размножавања  и разликама између полног и бесполног размножавања 

    - са процесом еволутивне адаптације 

И
сх
од
и 

  По завршетку разреда ученик ће бити 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

13. Особине живих бића О 
14. Метаболизам - појам и принципи (1) - Зашто је 

метаболизам неопходан предуслов живота? О 
15. Метаболизам - појам и принципи (2) - 

Метаболизам се заснива на биохемијским реакцијама О 
16. Исхрана О 
17. Исхрана. Утицај светлости на фотосинтeзу В 
18. Дисање О 
19. Излучивање О 
20. Промет и трансформација супстанце и енергије 

У 
21. Осетљивост, покретљивост, хомеостаза О 
22. Одржавање хомеостазе В 
23. Ћелијска организација, раст и развиће О 
24. Размножавање О 
25. Еволутивна адаптација О 
26. Особине живих бића С 
27. Особине живих бића - тест У 

      Хомеостазу би требало представити као 
својство и других нивоа организационе сложености 
живих бића, а не само нивоа јединке.  

Појам повратне спреге требало би обрадити уз 
хомеостазу као основни принцип регулације.  

Метаболизам би требало представити као 
претварање супстанце (материје) и промет/проток и 
претварање енергије и повезати, пре свега, са 
исхраном, дисањем и излучивањем. 

 Исхрану би требало класификовати по 
критеријумима порекла и облика усвојеног угљеника и 
порекла и облика енергије (аутотрофија и 
хетеротрофија, фототрофија и хемотрофија).  

Еволутивне адаптације би требало приказати као 
настанак особина путем природне селекције. Суштина 
је да се уклоне заблуде у вези са механизмима настанка 
еволутивних промена, који често укључују циљаност, 
усмереност и сврху (нпр. да би нешто постигли, 
организми су се у еволуцији развили на одређени 
начин) и слично. Као начин провере достигнутости 
исхода, сваки ученик би могао, уз помоћ наставника, да 
одабере једну биолошку врсту и на њој истражи и 
објасни све наведене особине. Препорука је да врсте 
буду изабране тако да на нивоу одељења буде што шира 
покривеност различитих група према моделу „дрво 
живота”.  

Методе рада   Дијалошка и монолошка . Илустративно-демонстративна      
Облици рада     фронтални , индивидуални,групни   
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

   Дискусија, усмени одговори         

Начин 
праћења 

  Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.         

ОС по 
нивоима 

 1.1.1-1.1.2       2.1.1      3.1.1.   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: БИОЛОШКИ МАКРОМОЛЕКУЛИ    Време: јануар-фебруар      

Ц
иљ
ев
и 

 - Упознавање са грађом протеина 

 - са механизмом деловања ензима и чиниоцима који утичу на ензимску активност 

  - са грађом и улогама ДНК 

  -  врстама РНК, њиховом грађом и улогом, процесима транскрипције и транслације 

  - Дебата о добробитима и штетним последицама коришћења ГМО   

  - Упознавање ученика са поделом угљених хидрата, њиховом грађом и улогом 

  - са различитим врстама масти, њиховим улогама и разликама у грађи 

  - са  особинама воде и њеним значајем за живи свет 

 

И
сх
од
и 

  По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

 - разврста биолошки важне макромолекуле према њиховој улози у остварењу животних функција; 

 – примерима илуструје примену биолошки важних макромолекула у биотехнологији; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

28. Градивни материјал живота - хемијска основа и 
састав живих бића О 

29. Протеини - најсложенији молекули по грађи и 
функцији (1. део - грађа) О 

30. Протеини - најсложенији молекули по грађи и 
функцији (2. део – улоге протеина) О 

31. Ензими - машине живих фабрика О 
32. Грађа и улога протеина. Ензими У 
33. Проток информација у живом свету (1) ДНК - 

грађа и удвајање О 
 
34. Проток информација у живом свету (2) РНК - 

грађа, синтеза и улоге (транскрипција и 
транслација) О 
35. Изолација ДНК В 
36. Биотехнологија. ГМО О 
37. Угљени хидрати О 
38. Липиди О 
39. Вода О 
40. Хемијска грађа живих бића С 
41. Хемијски састав хране и здрава исхрана 

(пројектна настава) 
42. Хемијски састав хране и здрава исхрана 

(пројектна настава) 

    Обрадити хемијски састав ћелије на 
елементарном нивоу: микро и макроелементе, основне 
улоге липида уз показивање илустрација њихове грађе; 
појмове мономер и полимер (за објашњавање њиховог 
односа и чињенице да су сва жива бића грађена од 
истих градивних блокова који се комбинују на 
различите начине, могу се користити анимације, 
илустрације,  итд.); основне биолошке улоге угљених 
хидрата уз показивање илустрација њихове грађе 
(моно-, ди– и полисахариди; глукоза, скроб, гликоген, 
целулоза, хитин); основне улоге протеина (на интернету 
је доступно обиље илустрација и анимација које могу 
да се употребе за вођено учење о директној вези између 
улоге у ћелији-организму и просторне организације 
протеина, њихове величине, еластичности и 
специфичности; основна својства и улоге нуклеинских 
киселина (структура РНК ланца се може приказати као 
једноланчани полинуклеотид са окосницом и кодом као 
чешаљ); способност различитих РНК да 
кодирају/декодирају примарну структуру себи сличних 
молекула – ДНК и од себе различитих молекула – 
протеини, може се илустровати принципом 
комплементарности азотних база два ланца нуклеотида, 
РНК-РНК и РНК-ДНК; комплементарност РНК 
нуклеотида се може представити као просторно 
уклапање А са У и Г са Ц формирањем слабих 
водоничних веза између њих  

Методе рада    Дијалошка и монолошка      
Облици рада      фронтални , индивидуални,групни  
Ресурси      Уџбеник,икт   

П
раће
ње 

Инструмент
и 

    Дискусија, усмени одговори        

Начин 
праћења 

    Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.       

ОС по 
нивоима 

    1.3.1.       2.3.1.       
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  ЋЕЛИЈА – ГРАЂА И ФУНКЦИЈА Време: март     

Ц
иљ
ев
и 

 -Упознавање ученика са грађом ћелијске мембране. 

 - Упознавање са различитим врестама транспорта кроз мембрану 

- Упознавање са прокариотском и еукариотском грађом  ћелије 

 - Упознавање са грађом и функцијом  основних делова ћелије 

  

И
сх
од
и 

  По завршетку разреда ученик ће бити 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;     

Наставнe јединицe Начин реализације 

43. Грађа ћелијских мембрана О 
44. Транспорт кроз ћелијске мембране О 
45. Грађа и функција ћелијске мембране У 
46. Праскозорје живота - од првих органских 

молекула до прве ћелије О 
47. Прокариотска ћелија О 
48. Од прве ћелије до еукариота О 
49. Праскозорје живота - од првих органских 

молекула до прве ћелије. Прокариотска ћелија. Од 
прве ћелије до еукариота У 
50. Једро и хроматин О 
51. Ендомембрански систем О 
52. Митохондрије, хлоропласти О 
53. Ћелијски скелет, матрикс, везе ћелија О 
54. Прокариотска и еукариотска ћелија У 
55. Ћелијска грађа и функција С   

  С обзиром да су се ученици у основној школи 
упознали са елементима грађе, потребно је више пажње 
посветити различитим структурама ћелија у контексту 
њихове функције и разноврсности, као и основним 
биохемијским разликама прокариотских и 
еукариотских ћелија. 

 Потребно је повезати функције делова 
еукариотске ћелије са ћелијским метаболизмом, истаћи 
филогенетско порекло појединих делова ћелије, као што 
су хлоропласти, митохондије (теорија ендосимбиозе) и 
унутарћелијског система мембрана. Структурне и 
физичке особине мембране довести у везу са 
функцијом: транспорт у ћелију и ван ње, флексибилност 
у функцији промене облика мембране (егзо и 
ендоцитоза, кретање). Селективну пропустљивост 
мембране и значај осмозе би требало обрадити на 
основном нивоу. Увести појмове осмотски потенцијал и 
тургор и обрадити плазмолизу код биљне ћелије.У 
оквиру метаболизма требало би обрадити: анаболизам и 
катаболизам, енергетску повезаност, АТП; енергетску 
хомеостазу; анаболичке процесе.    

Методе рада       Дијалошка и монолошка   
Облици рада       фронтални , индивидуални,групни 
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

      Дискусија, усмени одговори      

Начин 
праћења 

      Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.     

ОС по 
нивоима 

 1.2.1.        2.2.1.        3.2.1. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:     ЋЕЛИЈСКЕ ДЕОБЕ  Време:  април    

Ц
иљ
ев
и 

 - Упознавање ученика : са ћелијским циклусом, митозом и мејозом    

И
сх
од
и 

  По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:  

– тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба еукариота у контексту раста и размножавања;     

Наставнe јединицe Начин реализације 
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56. Ћелијски циклус О 
57. Митоза О 
58. Мејоза О 
59. Ћелијски циклус и деобе У 
60. Биолошки смисао деоба, животни циклус 

еукариота и вишећеличност О 
61. Биолошки смисао деоба, животни циклус 

еукариота и вишећеличност У 
62. Ћелијске деобе - тест 

    Тежиште је на променама које се одвијају 
током ћелијског циклуса, највише на активностима 
ДНК и начину расподеле наследног материјала током 
деоба. 

 Ученици би помоћу шема ћелијског циклуса 
или анимација били у стању да разумеју процесе који 
се одвијају током ћелијских деоба (митозе, мејозе) и 
периода између деоба и да их посматрају као 
континуиран след догађаја (при томе нису у обавези да 
памте називе фаза ћелијских деоба). Важно је да 
ученици у оквиру ове теме проуче организацију 
генетичког материјала у ћелији: хроматин, хромозом 
(хроматиде; хаплоидан и диплоидан број). Нагласити 
важност репликације ДНК као предуслова за поделу 
ћелија, односнозашто је важно да ћелије после деобе 
имају прецизно ископиране молекуле ДНК. Митозу 
обрадити у функцији раста и регенерације ткива код 
вишећелијског организма. Мејозу обрадити у функцији 
настанка хаплоидних ћелија (гамета, односно 
гаметофита) са нагласком на рекомбинацијама,  

Методе рада       Дијалошка и монолошка   
Облици рада       фронтални , индивидуални,групни 
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     Дискусија, усмени одговори       

Начин 
праћења 

   Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.        

ОС по 
нивоима 

 1.3.2.                 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:    ФИЛОГЕНИЈА И ПРИНЦИПИ 
КЛАСИФИКАЦИЈЕ   

Време: мај-јун     

Ц
иљ
ев
и 

   Упознавање ученика са:  

- временском скалом и историјом живота  

- стаблом живота 

- главним групама живих бића ма Земљи 

И
сх
од
и 

По завршетку разреда ученик ће бити 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.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

63. Увод у филогенетску класификацију О 
64. Геолошка скала времена и кључни догађаји у 

историји живота О 
65. Геолошка скала времена и кључни догађаји у 

историји живота У 
66. Преглед главних група 1 - Прокариоти О 
67. Преглед главних група 2 - Протисти О 
68. Преглед главних група 3 - Биљке О 
 
69. Преглед главних група 4 - Гљиве О 
70. Преглед главних група 5 - Животиње О 
71. Стабло живота и главне групе живих бића У 
72. Филогенија и принципи класификације С 
73. Годишњи тест С 
74. Закључивање оцена 

 Хронолошки низ шест најважнијих догађаја у 
историји живог света и планете Земље: 

 1. Настанак молекула који су могли да кодирају 
своју и структуру других молекула и, истовремено, 
обављају каталитичке функције (молекули слични 
РНК), током пребиотичке еволуције у воденој средини, 
се сматра најважнијим догађајем пребиотичке 
еволуције (пре око 4 x 109 година). 

 2. Настанак прве ћелије (теорија о „РНК свету” 
из 80-их година – РНК молекулиокружени 
протомембраном). Еволуција последњег универзалног 
заједничког претка (Last Universal Common Ancestor – 
LUCA – ћелије са протеинима, ДНК и рибозомима који 
раде по универзалном генском коду) је текла сразмерно 
брзо. 

 3. Настанак прокариота способних за 
фотосинтезу и аеробни метаболизам. Најстарији 
строматолити (фосилни остаци старих колонијалних 
фотосинтетичких прокариота сличних данашњим 
Cyanobacteria) стари су око 3,8 x 109 година. 

 4. Настанак еукариотске од прокариотске 
ћелије. Пре око 1,8 до 2 x 109 година.  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

5. Настанак вишећелијских организама (са 
диференцираним и специјализованим групама ћелија). 
Пре око 600 милиона година, почетак Палеозоика. 

 6. Појава полне репродукције код 
вишећелијских организама у домену еукариота, брзо 
после појаве вишећеличности. 

Методе рада   Дијалошка и монолошка       
Облици рада      фронтални , индивидуални,групни  
Ресурси       Уџбеник,икт  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

   Дискусија, усмени одговори         

Начин 
праћења 

   Формативна и сумативна процена знања индивидуалног или групног 
ангажовања, анализа датих одговора и домаћих задатака ученика,.        

ОС по 
нивоима 

 1.1.3        2.1.2       2.1.3  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допуска настава се организује за оне ученике којиимају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе 
биологије. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима се обрађују садржаји који задовољавају основи ниво 
знања.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

    Додатнан  настава се одржава за ученике који показују посебно интересовање за поменуте и већ обрађене 
садржаје, поседују креативност и истраживачки дух. Одржава се један час у току недеље  
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

    На крају школске године организује се припремна настава за оне учинике који нису успели да задовоље 
одређене критеријуме, односно за оне који нису савладали основни ниво знања.  
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Математика 

Образо
вни профил: 

Друштвено- језички смер Разред: I 

Предме
т: 

Математика 
Недељн

и фонд 
часова: 

4 
Годиш

њи фонд 
часова: 

1
48 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2

020. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (148 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се на 
традиционалан или иновативан начин.У оквиру наставних тема ученици обнављају стечено знање 
из основне школе и продубљују га новим сазнањима, које увежбавају кроз решавање задатака 
(обраћа се пажња на предзнање ученика, остварено на часовима математике у основној школи). 
Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка задатака. У току школске године врши се 
оцењивање на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решења тестова, писмених задатака. 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ наставе математике јесте да ученици усвоје елементарнe математичкe компетенције(знања, вештине и вредносне 

ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које ће да оспособе ученике за примену 
усвојених математичких знања (урешавању разноврсних задатака изживотне праксе) и за успешно настављање 
математичкогобразовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

Задаци наставе математике јесу да ученици: 
- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају прецизно изражавање и коришћење математичког језика и симбола; 
- развијају схватање геометријских објеката и њихових односа; 
- развијају разумевање функционалне зависности међу величинама; 
- развијају поступак одређивања квантитативних величина и њихових односа; 
- развијају систематичност, прецизност, истрајност и упорност у раду; 
- стичу добре радне навике; 
- развијају критичко мишљење, самосталност у раду, али и способност за групни рад; 
- развијају способност коришћења литературе и повезивања знања са садржајима; 
- формирају свест о универзалном математичком мишљењу; 
- развијају способност решавања проблема у новонасталим ситуацијама.даље развијање радних, културних, етичких и 

естетских навика ученика. 
 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ЛОГИКА И СКУПОВИ Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицање основних знања из математичке логике и теорије скупова и њихове примене и упознавање 
ученика са основним принципима  комбинаторике и њиховом применом у једноставнијим задацима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
- анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује бројрешења; 
- користи математички језик и систематично и прецизно представи идеју и решење;  
- користи логичке и скуповне операције;  
- користи функције и релације и испита њихова својства; 
- примени једноставна правила комбинаторике за пребројавањеконачних скупова. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основне логичке и скуповне операције. 
Важнији закони закључивања.  
Квантификатори.  
Декартов производ.  
Релације и функције.  
Елементи комбинаторике (пребројавање коначних 

скупова: правило збира и правило производа) 

Логичко-скуповни садржаји 
(исказ,квантификатор, формула, логичке и скуповне 
операције, основни математички појмови, закључивање 
и доказивање тврђења, релације и пресликавања) основа 
су за виши ниво дедукције  у реализацијиосталих 
садржаја програма математике, а нагласак треба да буде 

на овладавању математичко-логичким језиком и 
разјашњавању суштине значајних математичких 
појмова и чињеница.Указати назначај таутологија 
(закон искључења трећег, закон контрапозиције, модус 
поненс, свођење на противуречност...) у закључивању и 
доказима теорема. Указати на значај 
релацијаеквиваленције и релација поретка, посебно 
бити једнак и бити мањи или једнак над скуповима 
бројева и њихов однос са операцијама сабирања и 
множења.Посебну пажњу посветити појму 
пресликавања (функције). Дати дефиницију овог појмаи 
увести операцију композиције пресликавања. Истаћи 
својства„1–1” и „на” пресликавањакао и појам инверзног 
пресликавања.Елементе комбинаторике дати на 
једноставнијим примеримаи задацима, као примену 
основних принципа пребројавања коначних скупова.  

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.1.8.  
2.МА.1.4.1. 

2.МА.2.1.3.  
2.МА.2.1.9.  
2.МА.2.4.1.  

2.MA.3.1.2. 
2.МА.3.4.1.  
 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ЦЕЛИ БРОЈЕВИ Време: септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање и проширивање знања о целим бројевима . 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
- представи природан број у канонском облику и на основу тога одреди НЗС и НЗД бројева;  
- превeдe цеo број из једног позиционог система у други 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Дељивост целих бројева и дељење с остатком. 
Прости бројеви и растављање на просте чиниоце. НЗС и 
НЗД.  

Позициони запис целог броја. 

Ову тему треба реализовати кроз понављања, 
продубљивања и допуњавања оног што су ученици учили 
у основној школи.Нагласити основна својства 
природних и целих бројева. Обрадити дељивост целих 
бројева, дељење са остатком, просте и сложенебројеве и 
теорему о канонској факторизацији (без доказа 
јединствености). Бесконачност скупа простих бројева 
доказати свођењем на противуречност 
(Еуклид).Ученици треба да савладају превођење целог 
броја из једногпозиционог система у декадни позициони 
систем, и обрнуто. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.1.1.  
2.МА.1.1.2.  
2.MA.1.1.3.  

2.МА.2.1.1.  
 
2.MA.3.1.2.  
 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛНИ БРОЈЕВИ Време: октобар, новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављањеипроширивањезнањаореалнимбројевима. 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

- 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 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Преглед различитих врста бројева (рационалних, 
ирационалних реалних), операције и њихова својства.  

Апсолутна вредност. 
Степен броја са целобројним изложиоцем. 

Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница 
грешке, заокругљивање бројева,основнеоперације са 
приближним вредностима). 

 

 

 

На почетку теме подсетити ученике на природне 
бројеве, прстен целих, поље рационалних, ирационалне 
бројеве и поље реалних бројева, као и на њихове 
међусобне односе. Проширити знањао рационалним и 
ирационалним бројевима, користећи доказивањаи 
бројевну праву (докази ирационалности, представљање 
коначног и бесконачног периодичног децималног записа 
броја у видуразломка, конструкција неких дужи чија је 
дужина ирационаланброј). У овом делу истицати појам 
затворености и принцип чувања својстава операција 
приликом проширивања скупова бројева.Посебну 
пажњу обратити на својства рачунских операција.  
Увести појам степена броја са целобројнимизложиоцем 
и експоненцијални запис броја (а·10m, 1 ≤ а < 10, m ∈Z), 
као потребу за рачунање са веома малим и великим 
бројевнимвредностима у математици, али и другим 
наукама. Појам апсолутне вредности броја треба 
проширитирешавањем једноставнијих једначина и 
неједначина са апсолутним вредностима .  

У овомделу треба посветити пажњу и коришћењу 
калкулатора и различитих софтвера за израчунавање 
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вредности бројевних израза. Рачунање са реалним 
бројевима подразумева рачунање и са приближним 
вредностима. У том смислу потребно је ученике 
подсетити 

на правила о заокругљивању бројева, а затим 
увести појмове апсолутне и релативне грешке 
коришћењем практичних примера којису у корелацији 
са другим наставним предметима и проблемима 
изсвакодневног живота. 

 
 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.1.1.  
2.МА.1.1.2.  
2.MA.1.1.3.  

2.МА.2.1.4.  2.MA.3.1.2.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевањеипримена пропорционалности. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
- примени пропорцију и процентни рачун у реалном контексту;  
- примени прост каматни рачун за доношење финансијских одлука. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Размера и пропорција. 
Пропорционалност величина (директна и 

обрнута).Примене (сразмерни рачун, рачун поделе и 
мешања). 

Процентни рачун. 
Прост каматни рачун. 

У оквиру ове теме погодно је најпре градиво 
вертикалноповезати са већ стеченим знањима из другог 
циклуса образовања. Кроз практичне примере из 
свакодневног живота и других 

наставних предмета неопходно је обновити 
појмове размере ипропорције, а затим увести и појам 
проширене пропорције каоједнакости три или више 
размера. Посебну пажњу потребно је посветити примени 
директнe и обрнуте пропорционалности. Решавати 
проблеме који се односе на сразмерни рачун, рачун 
поделе 

и мешања кроз практичне примере у корелацији 
са примерима издругих предмета (хемије, биологије, 
географије…). Није потребно изоловано изучавати 
појам процентног записа и рачуна, о чемуученици имају 
основна знања, већ би требало систематизовати 
ипроширити промилним записом кроз рачун поделе, 
мешања и сразмерни рачун. Прост каматни рачун се 
природно може надовезатина процентни рачун. У овом 
делу је потребно упознати ученике са 

значењима основних појмова финансијске 
математике као што су:главница, интерес (камата), 
каматна стопа, кредит, улагање, орочење. При решавању 
проблема обрадити и примере када је периодорочења 
осим у годинама, дат и у данима или месецима. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

   
   

 П
р

а
ћ

е
њ

е
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.4.2. 
2.МА.1.4.6. 

2.МА.2.4.2.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ Време:новембар, децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавања ученика са аксиоматским приступом у изучавању геометрије ( основни и изведени 
појмови и ставови, дефиниције важнијих геометријских фигура ). 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

- разликује узајамне положаје тачака, правих и равни. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Аксиоме припадања и распореда. 
Аксиома паралелности. 
Једноставнији планиметријски докази. 

Циљ ове теме је да се ученици упознају са 
аксиоматским заснивањем геометрије (основни и 
изведени појмови и тврђења), као и да стекну навику 
строгости у доказивању. У том смислу посебно треба 
обрадити последице аксиома припадања, неких аксиома 
распореда и аксиоме паралелности. Доказивање 
свођењем на апсурд и методом контрапозиције повезати 
са темом Логика и скупови. Аксиоме непрекидности 
само поменути, а релацију бити између искористити за 
дефиницију појмова дужи и полуправе. Истаћи само 
планиметријске последице аксиома (последице у 
стереометрији обрађиваће се у старијим разредима). У 
оквиру ове теме требало би дати кратак историјски 
преглед развоја геометрије. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 2.МА.1.2.2.  2.МА.2.2.1.  2.МА.3.2.1.  

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ПОДУДАРНОСТ 
Време:децембар,јануар, 

фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање основних чињеница о векторима (појам, једнакост, сабирање, одузимање, множење 
скаларом) и неких њихових примена. 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

- примени својства троуглова, четвороуглова и кругова, укључујући и примену у реалном контексту;  
- примени подударност у равни (симетрије, транслација, ротација);  
- користи линеарне операције са векторима и примени њихова основна својства;  
- докаже једноставнија геометријска тврђења користећи подударност и векторе;  
- конструише геометријске објекте у равни користећи њихова својства. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Аксиоме подударности троуглова. Изометрије. 
Прав угао. 

Вектори и линеарне операције са њима. 
Односи страница и углова троугла. 
Кружница и круг. 
Значајне тачке троугла. Четвороугао. 
Симетрије, ротација и транслација равни. 
Конструктивни задаци (троугао,четвороугао, 

кружница). 

Навести као аксиоме основне ставове о 
подударности троуглова. Посебну пажњу посветити 
примени ставова подударности 

троуглова (неједнакост троугла, однос страница и 
углова троугла, значајне тачке). Истакнути потребне и 
довољне услове да четвороугао буде паралелограм. Рад 
са векторима повезати са својствима паралелограма и 
утом смислу увести сабирање вектора и множење 
вектора скаларом. 

Неопходно је да ученици кроз задатке овладају 
техникомпримене ставова подударности. 

Доказати основне особинетангентних и тетивних 
четвороуглова .Обрадити основне изометријске 
трансформације у равни:симетрије, ротацију и 
транслацију. Доказати њихова основна својства 
применомподударности. Урадити задатке који сеодносе 
на композицију изометрија.Обрадити конструктивне 
задатке у равни кроз све етапе (троугао, четвороугао и 
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круг) у једноставнијим примерима, као и једноставније 
примере са применом изометрија. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.2.1.  
2.МА.1.2.2.  
2.МА.1.2.3.  
2.МА.1.2.6.  
2.МА.1.2.8.  

2.МА.2.2.1.  
2.МА.2.2.4.  
 

2.МА.3.2.1.  
2.МА.3.2.2.  
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ Време: март, април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављањеиупотпуњавањезнањаополиномима ирационалнималгебарскимизразима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
- трансформише целе и рационалне алгебарске изразе; 

- користи неједнакост
2 0x   и однос аритметичке и геометријскесредине. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Полиноми и операције са њима, 
дељивостполинома.  

Растављање полиномана чиниоце.  
НЗС и НЗД полинома. 
Операције са рационалним алгебарским изразима 

(алгебарски разломци). 
Важније неједнакости. 

Циљ ове теме  је да ученици, полазећи од 
познатих својстава операција са реалним бројевима, 
утврде и прошире знања о 

идентичкимтрансформацијама целих 
алгебарских израза (укључујући дељење полинома), 
користећи између осталог правила о 

трансформацији  разлике квадрата, разлике и 
збира кубова, квадрата и куба збира и разлике, као и 
растављања квадратногтринома.Примењивати Безуову 
теорему на растављање полинома на чиниоце. Такође, 
ученици треба да савладајуодређивање НЗД и НЗС за 
два или више полинома.Ученици треба у потпуности да 
овладају трансформацијама рационалних алгебарских 
израза (одређивање области 

дефинисаности алгебарског разломка, сабирање, 
множење и дељење разломака). Пажњу треба посветити 
и некимједноставним последицама неједнакости 

2 0x  , као што је, на пример, однос аритметичке и 
геометријске средине за два броја. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси Уџбеник, збирка 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструмент

и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.1.1.  
2.МА.1.1.2.  
2.MA.1.1.4.  

2.MA.2.1.5. 
 

2.MA.3.1.3.  
 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 
И СИСТЕМИ 

Време: април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обнављањеи употпуњавање знања о линеарним функцијама, једначинама, неједначинама, 
системимаињихова примена. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
- 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Линеарне једначине (укључујући оне с 
параметром, односно апсолутномвредношћу) и 
неједначине. 

Линеарна функција и њен график. 
Системи линеарних једначина са две или три 

непознате. 
Примене у реалним ситуацијама. 

У овој теми треба, уз примену знања из претходне 
теме, извршити проширивање знања о линеарним 
једначинама и функцијамакоја су ученици стекли у 
основној школи. Тако, треба разматратиједначине са 
једним или два параметра, као и једначине у којимасе 
непозната налази и у имениоцу. Системи линеарних 
једначинакоји се решавају могу имати две или три 
непознате, при чему системи са двенепознате могу 
садржати и параметар. Треба истаћиосновна својства 
линеарних функција, као и оних у којима је независно 
променљива под знаком апсолутне вредности.Осим 
линеарних неједначина са једном непознатом треба 
посматрати и њихове системе (али не и оне који садрже 
параметар).У овој теми тежиште треба да буде у 
примени једначина и њихових система на решавање 
разних проблема. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.1.5.  
2.МА.1.1.6. 
2.МА.1.1.7.  
2.МА.1.3.2.  
2.МА.1.3.3. 

2.MA.2.1.6.  
2.МА.2.1.8.  

2.MA.3.1.4.  
2.МА.3.1.5.  
2.МА.3.1.6.  

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: СЛИЧНОСТ Време: мај, јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 Схватање хомотетије и сличности као геометријских трансформација и поуздано примењивање 
сличности у решавању једноставнијих задатака. 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

- примени сличност и хомотетију у равни. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Мерење дужи и углова. 
Пропорционалност дужи. 
Талесова теорема. 
Хомотетија. 
Сличност. 
Питагорина теорема. 

Увод у тему чине садржаји везани за мерење дужи 
и углова,са посебним освртом на пропорционалност 
дужи. Указати на потребу одређивања четврте 
пропорционале и тиме мотивисати најважније примене 
Талесоветеореме.Појам хомотетије увести кроз примере 
пресликавања тачака,дужи и фигура, адефиницију 
хомотетије искористити за доказивање 
најједноставнијих тврђења и решавање елементарних 
задатака.Појам сличности такође увести кроз 
примере,показујући дадве фигуре могу бити сличне, али 
не морају бити хомотетичне. Напримерима показати да 
је сличност композиција хомотетије и изометрије, али 
не инсистирати на доказивању.Из опште дефиниције 
сличности извести теореме о сличности троуглова и 
приказати многобројне примене сличности троуглова у 
разноврсним доказним и конструктивним проблемима, 
узобавезно извођење теорема које се добијају применом 
сличностина правоугли троугао (Питагорина и 
Еуклидова теорема) и теореме о потенцији тачке у 
односу на круг, а доказивање теореме оповршинама 
сличних многоуглова дати у складу са 
могућностимаученика у одељењу. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

   
   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструмент

и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.2.1.  
2.МА.1.2.2.  

2.МА.2.2.1.  
 

2.МА.3.2.1.  
2.МА.3.2.2.  

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ 
ТРОУГЛА 

Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицањезнањаизтригонометријеправоуглог троугла,тригонометријскихфункцијаипримена 
тригонометријских функција. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 
- одреди вредности тригонометријских функција углова од 30°, 45° и 60°;  
- примени тригонометрију правоуглог троугла у реалним ситуацијама уз коришћење калкулатора. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Тригонометријске функције оштрог 
углаправоуглог троугла. 

Основне тригонометријске идентичности.  
Решавање правоуглог троугла. 

По увођењу дефиниција тригонометријских 
функција у правоуглом троуглу које уређују односе 
између његових страница иуглова, доказати 
најједноставније тригонометријске идентитете 
иразноврсне примере примене. 

Поред стандардних вредности 

тригонометријских функција(за углове од 
0 030 ,45  и

060 ) кодрешавања правоуглог троугла користити и 
друге оштре углове и уз помоћ калкулатора 
илирачунарарешавати разноврсне примере примене 
тригонометријских функција у теоријским и реалним 
ситуацијама. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, проблемска, метода писаних радова 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални, комбиновани 

Ресурси Уџбеник, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и Усмени одговори, домаћи задаци, писмени задаци, контролне вежбе, тестови 

Начин 
праћења 

Свакодневна посматрања, активност на часу, учествовање у разговору и 
дискусији, самосталнаизрада задатака, рад у групи 

ОС по 
нивоима 2.МА.1.2.7.  2.МА.2.2.5.  2.МА.3.2.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска наства се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у неком од програмско- тематских подручја, 
или са ученицима који желе да унапреде постигнућа у одређеној наставној области. Зависно од утврђених 
недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе с којима се организује 
допунски рад. Допунска настава је организована са једним часом недељно у договореном термину који највише 
одговара ученицима. Ученик је обавезан да остварује допунску наставу ако се процени да је то потребно. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава  се организује  за ученике који имају више афинитета према предмету. Ангажовани ученици 
раде уз помоћ наставника. Додатна настава омогућава да се од броја ангажованих ученика изаберу ученици који 
остварују набоље резултате у раду, за такмичење. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава из предмета организује се на крају школске године за оне ученике који у току школске 
године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит, као и за ванредне ученике. 
Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају школске године, у обиму од најмање 10% 
од укупног годишњег броја часова из предмета. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Физика 

Образовни 
профил: 

друштвено језички смер Разред: 
ПРВ

И 

Предмет: ФИЗИКА 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, анализира њихове резултате и изводи закључке 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ образовно – васпитног рада Циљ наставе физике у гимназији јесте стицање функционалне писмености 

(природнонаучне, математичке, техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово 
разумевање на основу физичких модела и теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и 
задатака у новим и непознатим ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, 
стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље 
образовање. 

Задаци образовно – васпитног рада 

− развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

 − систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

 − разумеју појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

 − развијају начин мишљења и расуђивања у физици; 

 − развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких законa; 

 − буду оспособљени за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

 − стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

 − развијају компетенције за извођење једноставних истраживања; 

 − развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

− схвате значај физике за технику и природне науке;  

− развијају способности за примену знања из физике; 

 − стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

 − развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

 − развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје физике; 

 − развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

уводу физику 
Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

схвате значај физике за технику и природне науке;  

− развијају способности за примену знања из физике 

И
сх

о
д

и
 

− 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике с 
другим наукама и техником. Физичке величине – 
основне и изведене јединице (SI).  
Вектори и основне операције са векторима (сабирање 
вектора, множење вектора скаларом, разлагање 
вектора). 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада дијалошка 
Облици рада Фронтални, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, збирка задатака 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.3             

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  кретање Време:септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво 
праволинијско кретање.... 

Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно 
кретање, хоризонталан хитац, ... појам средње брзине, законе 

Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине 

И
сх

о
д

и
 − анализира и графички приказује законе равномерног, равномерно променљивог праволинијског и 

кружног кретања;  
−  анализира различите облике кретања и одређује њихове параметре; 

решава различите задатке (квалитативне, рачунске, 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Механичко кретање, вектор положаја, померај, 
путања и пут. 

Равномерно и неравномерно кретање, праволинијско и 
криволинијско кретање. 
Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина. 
Убрзање, тангенцијална и нормална компонента 
убрзања 
Равномерно и равномерно променљиво праволинијско 
кретање. 
Кретање са убрзањем g – вертикални, коси и 
хиризонтални хитац. 
Равномерно кружно и равномерно променљиво кружно 
кретање материјалне тачке. 
Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. 
Угаони померај и описани угао, угаона брзина, угаоно 
убрзање. 
Аналогија кинематичких величина којима се описују 
транслаторно и ротационо кретање 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада дијалошка 
Облици рада Фронтални, групни 
Ресурси Уџбеник приручник,збирка, апаратура за извођење вежби 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.1 2.ФИ.2.1.1 2.ФИ.1.1.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ДИНАМИКА ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА Време:новембар,децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне 
проблеме при кретању тела. 

. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и 
деловање инерцијалних сила 

Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, динамичка 
равнотежа тела. 

И
сх

о
д

и
 

− објасни дејство центрипеталне и центрифугалне силе, препознаје их и схвата њихов значај у 

конкретним примерима (кретање возила у кривини, кружење сателита око Земље, цетрифугирање...); 

− користи аналогију између величина и закона транслаторног и ротационог кретања и примењује у 

решавању проблема; 

објашњава принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма раван, котур); 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици 
Маса и импулс. 
Њутнови закони механике. 
Трење. Сила трења мировања, клизања и котрљања. 
Сила трења мировања. 
Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошки,монолошки 
Облици рада Фронтални, групни 
Ресурси Уџбеник, приручик,збирка, апаратура за вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.2.1.2 2.ФИ.3.1.1. 2.ФИ3.1.4 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА КРУТОГ 
ТЕЛА 

Време:јануар,фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, динамичка 
равнотежа тела. 

И
сх

о
д

и
 

- зна да објасни због чега се у динамици ротације користе физичке величине момент силе, момент 
инерције и момент импулса 

-  зна да  решава различите задатке са моментом силе, моментом инерције и моментом импулса 
(квалитативне, рачунске) 

-зна да наведе примере за спрег сила из свакодневног живота 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Тежиште тела 
Момент силе и момент инерције 
Момент импулса. Основни закон динамике ротације. 
Спрег сила. Момент спрега сила. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошки, монолошки 
Облици рада Фронтални,групни 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања ученика 

ОС по нивоима 2.ФИ.3.1.4.             

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: РАВНОТЕЖА ТЕЛА Време:МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 Уме да одреди услове равнотеже тела... 

И
сх

о
д

и
 

објашњава принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма раван, котур); 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Статичка и динамичка равнотежа. 
Услови равнотеже. 
Равнотежа тела настрмој равни. Полуга. 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошка,монолошка 
Облици рада фронтални 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.2.1.2.              

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАВИТАЦИЈА Време:АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у 
ваздуху, течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна 
разлику између масе и тежине тела 

И
сх

о
д

и
 − повеже утицај тела, појавама и процесима на Земљи и у Сунчевом систему; 

гравитације са кретањем разликује појмове сила Земљине теже и тежина тела, разуме разлику између масе и 
тежине тела и познаје услове за бестежинско стање; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Њутнов закон гравитације. 
Земљина тежа, убрзање слободног пада, тежина тела 
и безтежинско стање. 
Гравитационо поље. 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада ДИЈАЛОШКА,МОНОЛОШКА 
Облици рада фронтални 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.3.             
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VII - ТЕМА/МОДУЛ: ЗАКОНИ ОДРЖАЊА Време:АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, 
сила 

 

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример средње 
брзине, убрзања, коефицијента трења клизања...; уме да представи резултате мерења таблично и графички и 
на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска. 

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске 
зависности: убрзања куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге... 

. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и 
пешака; познаје основне појмове и релације у кинематици и динамици. 

И
сх

о
д

и
 

− 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 

окружењу; 

−  повезује законе кретања са силом и енергијом и примењује Њутнове законе механике и законе 

одржања; 

− 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Изолован систем, закон одржања импулса. 
Рад силе, активна компонента силе,  позитиван и 
негативан рад. 
Кинетичка енергија. 
Рад и промена кинетичке енергије. 
Снага. 
Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог 
кретања. 
Конзервативне силе и потенцијална енергија. 
Потенцијална енергија гравитационе интеракције. 
Потенцијална енергија еластичне опруге. 
Закон одржања енергије у механици 
Еластичан и нееластичан судар. 
Закон одржања момента импулса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Monološka dijaloška 
Облици рада Frontalni, grupni 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.1.4. 2.ФИ.1.1.8. 
2.ФИ.1.1.2 

2.ФИ.2.1.5 2.ФИ.3.1.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоћа при савлађивању садржаја 

из наставе физике. Одржава се један час недељно, при чемо се обраћа пажња на основне законе и појаве у физици, 
као и решавање најједноставнијих рачунских задатака. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који желе да сазају више о појавама и законима који се проучавају на 
редовној настави. Одржава се један час недељно, при чему се ученици више упућују на самосталан рад, смишљање и 
реализацију експеримената,обраду резултата експеримената као решавање проблема. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује де припремна настава за оне ученике који нису у довољној мери савладали 
градиво. 
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Хемија 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ Разред: 1 

Предмет: ХЕМИЈА (ТЕОРИЈА) 
Недељни 
фонд часова: 

2  
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан ка исходима наставнику даје већу слободу у 
креирању и осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду 
да се исходи разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема 
наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не 
одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених 
демонстрационих огледа , огледи се могу извести са доступним супстанцама.Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су 
искази о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они 
омогућавају да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним 
компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви 
су основна водиља наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је 
тематски конципиран. За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег 
планирања наставе предлаже се оријентациони број часова по темама.У целокупном наставном 
процесу у области опште хемије важно је стално успостављати везе са претходно ученим 
садржајем хемије из основне школе. Основне методе рада са ученицима у настави хемије  су: 

➢ излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
➢ методе логичког закључивања ученика; 
➢ решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
➢ коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 Циљ наставе хемије у гимназији је развој доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој 

општих когнитивних способности и комуникацијских способности, као припрема за даље универзитетско образовање и 
оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу, решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама 
и развијање одговорног односа према себи, другима и животној средини 

 Задаци наставе хемиједа ученици: 

- развијухемијскунаучнуписменост и способност комуникације у хемији; 

- разумејупојаве и процесе у природиса аспектахемијскогизучавања; 

- разумејуодносусловљеностисвојставасупстанцињиховомструктуром; 

- разумејуусловљеностсвојставахемијскогсистемањеговимквалитативнимсаставом и 

квантитативнимодносомњеговихкомпоненти; 

- примењујуосновнехемијскеконцептезатумачењехемијскихструктура и процеса: 

- развијуосетљивостзапроблеме и способнострешавањапроблема, логичко и критичкомишљење; 

- развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу 

- развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

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

-унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

Хемија као наука 
Време: септембар 



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање ученика о значају хемије као науке у савременом друштву, о научном методу, мерењима 

и приказу резултата мерења. 
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– описује научни метод у хемији; 
– објашњава значај хемијског експеримента; 
– изражава физичке величине у одговарајућим мерним јединицама међународног система (SI) и разликује 
основне и изведене физичке величине; 
– табеларно и графички приказује резултате мерења; 
– класификује супстанце на основу честичне структуре супстанци; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Значај хемије за савремено друштво и одрживи 
развој. Макроскопски, субмикроскопски и симболички 
нивo описивања/представљањасупстанци, њихове 
структуре, својстава и хемијскихпромена. 

 
Научни метод у хемији. Хемијски експеримент. 

Мерења, математичка обрада и представљање резултата 
мерења. 

 
Значај хемије као науке. 

 

У овој теми наставник треба да подржи ученике у 
схватању значаја хемије за савремени живот појединца 
и друштво. Изучавајући хемију ученици треба да 
сагледају и разумеју њен значај у различитим доменима 
савременог живота, почев од тога да је развијеност 
хемијске производње значајан показатељ нивоа 
развијености друштва и да хемијски производи 
представљају стално окружење савременог човека са 
свим бенефитима и ризицима. Уз то, хемија заједно 
сафизиком и биологијом пружа могућност комплексног 
сагледавања природе. За боље разумевање значаја 
хемије потребно је ученике упознати са кратким 
прегледом историје хемије.Ток научног метода 
сазнавања у хемији треба шематски приказати. Посебну 
пажњу треба обратити на хемијски експеримент, као 
примарни извор знања и основни метод сазнавања у 
хемији и на прецизност примене хемијског језика. 
Наставник треба да укаже ученицима на значај 
прецизности мерења масе, запремине и температуре и 
могуће изворе грешака у мерењу. Резултате мерења 
треба исказати у одговарајућим мерним јединицама 
међународног система (SI), очекује се да ученик 
разликује основне и изведене физичке величине, 
претвара веће јединице у мање и обрнуто(користећи 
префиксе микро, нано...) и резултате приказује 
табеларно и графички. Такође је потребно обновити 
правила за обележавање супстанци, безбедно руковање 
супстанцама и лабораторијским прибором.Ученике 
треба подстицати да самостално истражују 
својствапромене супстанци, и да их повезују са 
структуром супстанци, при чему наставник планира 
различите ученичке активности, а не даје готова решења 
проблема. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 
Систематско посматрање 
Процењивање 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Примена стеченог знања 
Активност ученика 

Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.1.2.             

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  
Врсте супстанци 

Време: септембар 
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Упознавање и понављање појмова који су научени у основној школи везаних за класификацију 
супстанци. 
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– класификује супстанце на основу честичне структуре супстанци 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Појам и класификације супстанци. 
 
Класификације супстанци. 

 

Као увод у ову тему, са ученицима треба поновити 
кључне појмове које су изучавали у основној школи. 
Посебну пажњу треба посветити критеријумима за 
класификацију супстанци. Наставник би требало да 
подстиче ученике да самостално разврставају супстанце 
из свакодневног живота по различитим критеријумима 
(агрегатно стање, проводљивост топлоте и електричне 
струје, магнетна својства, токсичност...).  

Основну класификацију супстанци у хемији на 
хемијске елементе, једињења и смеше потребно је 
објаснити природом честица које их изграђују. Такође 
је потребно обновити правила номенклатуре на 
примерима неорганских једињења која су ученици 
изучавали у основној школи.  
Већина исхода ове теме се остварује спирално, јер се 
исходи који се остваре у оквиру ове теме, касније 
проширују. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.2. 
2.ХЕ.1.1.3. 

2.ХЕ.2.1.3. 2.ХЕ.3.1.3. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 

Структура атома 
Време: септембар, октобар 



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање ученика са идејом о атомској структури, тумачење таласно-механичког модела 

усвајањем појма квантни бројеви, затим о изградњи електронског омотача, електронској конфигурацији и 
периодичним својствима елемената, изотопима. 
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− проналази и критички одабира потребне хемијске информације из различитих извора; 
− прикаже шематски електронске конфигурације атома и јона 
− Описује стање електрона у атому квантним бројевима 
− тумачи и предвиђа својства хемијског елемента на основу електронске конфигурације атома 
− предвиђа промену енергије јонизације, афинитета према електрону, електронегативности у зависности од 

атомског броја у групи и периоди 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Развој идеје о атомскојструктури супстанци. 
Структура атома. Атомски и масени број. Изотопи. 
Релативна атомска маса. 

Боров атомски модел.Kвантномеханички модел 
атома. 

Структура атома 

Изградњаелектронскогомотача. Електронска 
конфигурација. 

Квантнибројеви и атомскеорбитале 

Електронскаконфигурација 

Електронскаконфигурација – 
везасаПериоднимсистемомелемената 

Енергија јонизације и афинитет према електрону 

Структура атома 

 

 

У оквиру теме, ученици ће постепено упознавати 
развој идеја о атомској структури супстанце, важним 
открићима и сазнањима која су довела до савременог 
тумачења таласно-механичког модела атома. Код 
изучавања ове области, посебну пажњу треба обратити 
на високу апстрактност кључних појмова.За ову 
наставну тему, посебно је важно да се у реализацији 
садржаја повежу субмикроскопски и симболички ниво 
са макроскопским, чиме ће се омогућити да ученици 
разумеју да су свој-ства хемијског елемента 
условљена структуром његовог атома.Кључни појам 
ове теме је електронска конфигурација атома. Због 
тога је неопходно да ученици усвоје појам и значење 
квантних бројева и принципе изградње електронског 
омотача. За објашњење електронске конфигурације, 
неопходно је користити дијаграме енергије електрона 
у атомским орбиталама.За остваривање исхода који се 
односе на проучавање периодичних својстава 
елемената, уводе се појмови: атомски полупречник, 
јонизациона енергија и афинитет према електрону. 
При обради, користити табеле, шеме и дијаграме: 
дијаграм енергије валентних електрона у 2s и 2p 
орбиталама елемената друге периоде, дијаграм 
зависности атомског полупречникаод атомског броја, 
дијаграм зависности јонизационе енергије од атомског 
броја елемента и дијаграм зависности афинитета 
према електрону од атомског броја.Учећи о 
изотопима, ученици треба да уоче разлику између 
појмова масени број атома и релативна атомска маса и 
да рачунају релативну атомску масу на основу 
изотопне заступљености.Кроз пројектне радове, 
ученици могу да обраде различите употребе изотопа и 
сагледају користи и ризике.Кроз демонстрационе 
огледе, ученик се упознаје са хемијским својствима 
метала и неметала и упоређује њихову реактивност по 
групама и периодама. За илустрацију реактивности 
елемената у првој групи, користити оглед натријума и 
калијума са водом,за 17. групу, оглед истискивања 
јода из јодида помоћу хлорне воде. Промену 
реактивности елемената у периоди демонстрирати у 
реакцији натријума, магнезијума и алуминијума са 
водом. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

Праћ
ење 

Инструменти 
Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.1. 
2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.1. 
2.ХЕ.2.1.2. 

 2.ХЕ.3.1.1. 
 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  
Хемијске везе 

Време: октобар, новембар 
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Упознавање ученика са темом хемијска веза, врсте, начин грађења и приказ, писање Луисових 
структура, дискусије о геометрији молекула, поларности, међумолекулским интеракцијама, кристалним 
решеткама и основних особина чистих супстанци у свим агрегатним стањима. 
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-приказује електронски Луисове симболе и формуле атома, јона и молекула; 

-предвиђа геометрију молекула на основу Луисове формуле; 

– објашњава поларност молекула; 

– користи међумолекулске интеракције за објашњење агрегатних стања супстанци; 

– примењује једначину стања идеалног гаса; 

– тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 

– објашњава утицај водоничне везе на својства супстанци; 

– објашњава разлике између аморфних и кристалних супстанци; 

– предвиђа својства супстанци на основу типа кристалне решетке. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Јонскавеза 

Ковалентна веза. Луисове формуле и структуре и 
геометрија молекула. 

Поларностмолекула 

Ковалентнавеза.Луисовеформуле и структуре и 
геометријамолекула. 

 
Међумолекулске интереакције и водоничнавеза. 
 
Атомске и молекулскекристалнерешетке. 

Металнавеза. 
 
Основнасвојствачистихсупсатнци у 

свимагрегатнимстањима и њиховамеђусобнаповезаност. 

 

При реализацији ове теме, ученике треба даље 
подстицати на повезивање својстава супстанци са 
њиховом структуром. Посебно треба истаћи веома малу 
заступљеност слободних атома у природи (племенити 
гасови). Да би се објаснило удруживање ато-ма у 
стабилне молекуле, односно формирање хемијске везе, 
треба користити пример водоника (дијаграм зависности 
потенцијалне енергије система који се састоји од два 
атома водоника у зависности од растојања између њих). 
Препоручује се да се за тумачење стабилности 
молекулског стања у односу на атомско стање изведе 
демонстрациони оглед, реакција насцентног и 
молекулског водоника са калијум-
перманганатом.Увођењем нових садржаја као што су: 
електронегативност, геометрија молекула, теорија 
валентне везе, ученицима се омогућује на свим нивоима, 
боље разумевање својстава супстанци са јонском и 
ковалентном везом.Да би ученици разумели савремене 
теорије ковалентне везе, потребно је визуализовати их 
кроз различите графичке приказе. Код Теорије валенте 
везе треба обратити пажњу на правац преклапања 
атомских орбитала и указати на разлику између σ-везе 
(чеоно преклапање атомских орбитала) и π-везе (бочно 
преклапање атомских орбитала). Код тумачења 
двоструке и троструке везе, потребно је истаћи да је 
само једна од тих веза σ-веза, док су остале π-везе. При 
томе, треба бирати репрезентативне примере као што су: 
молекул водоника, молекул халогена, молекул 
халогенводони-ка, молекул кисеоника, молекул азота. 
За потпуније разумевање ТВВ, погодно наставно 
средство су модели молекулских орбитала,успешно се 
могу користити и компјутерски прикази и анимације, 
који су слободно доступни на интренету. Током обраде 
геометрије молекула, представљати молекуле Луисовим 
електронским форму-лама и геометрију молекула 
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изводити на основу броја електронских домена 
(заједнички и слободни електронски парови).Појмови 
везани за међумолекулске интеракције важни су за 
објашњење својстава супстанци са ковалентном везом. 
Примери-ма илустровати међумолекулске – Ван дер 
Валсове интеракције: дипол–дипол, дипол–индуковани 
дипол, тренутни дипол–индуко-вани дипол и водоничне 
везе.Експериментални огледи у којима се користе 
супстанце различитих поларности, код ученика стварају 
јаснију представу о повезаности структуре са својствима 
супстанци.При опису типова кристалних решетки, 
користити што већи број модела кристалних решетки, 
различите илустрације и шеме, да би се код ученика 
створила представа о врстама и структури кристалних 
супстанци, као и јаснија слика о једињењима у 
природи.Металну везу и металну кристалну решетку 
треба описати поједностављеним моделом, а не улазити 
у савремено квантно-механичко тумачење овог 
појма.При реализацији појмова везаних за агрегатна 
стања супстанци, користити различите шеме које 
илуструју зависности промена агрегатног стања, фазне 
прелазе и фазне дијаграме.Проблемским задацима треба 
подстицати ученике да процењују разлике између 
супстанци и да закључују која су својства последица 
типа и јачине веза, а која разлике у међумолекулским 
интеракцијама.Треба настојати да се Авогадров закон, 
моларна запремина гаса и једначина стања идеалног 
гаса, обраде кроз примере реша-вања 
задатака.Демонстрационим огледима приказати начин 
испитивања поларности молекула воде исублимацију 
јода. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

Праћ
ење 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ХЕ.1.1.1. 
2.ХЕ.1.1.2. 

2.ХЕ.2.1.1. 
2.ХЕ.2.1.2. 

2.ХЕ.3.1.2. 
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V - ТЕМА/МОДУЛ:  
Дисперзни системи 

Време:новембар,децембар, 
јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом дисперзни систем, врсте, израчунавања везаних за квантитативни састав 
раствора, колигативних особина као  и припремање раствора задате концентрације који има и практичну 
примену у свакодневном животу. 

И
сх

о
д

и
 

– објашњава својства дисперзних система и њихову примену у свакодневном животу; 

– рачуна количинску концентрацију, масену концентрацију и молалност раствора; 

– рачуна снижење температуре мржњења и повишење температуре кључања у воденим растворима 
електролита и неелектролита; 

– припреми растворе за потребе у лабораторији и свакодневном животу; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Дисперзнисистеми, појам и врсте. 

Растворљивост. 

Диспeрзнисистеми. Растворљивост. 

Квантитативни састав раствора. 
Процентнаконцентрацијараствора. 

 
Количинска и масенаконцентрацијараствора. 

Разблаживање, мешање раствора. 

Квантитативнисаставраствора. 

Колоидни раствори. 
 
Колигативна својства раствора. 

Припремањеводенихрастворасупстанциодређенихк
оличинскихконцентрација-лабораторијска вежба 

Припремањерастворахлороводоничне и 
сумпорнекиселинеразблаживањем- лабораторијска 
вежба 

Дисперзни ситеми  
 
Упоређивањесвојставаправих и 

колоиднихраствора- лабораторијска вежба 

Упоређивањесвојставаправих и 
колоиднихраствора- лабораторијска вежба 

Квантитативнисаставраствора 

 

 
 
 

Упоређивањем и класификацијом указати на 

значај и примену дисперзних система у лабораторији и 

свакодневном животу.Ученицима треба омогућити да 

експериментално разликују праве растворе од 

колоидних раствора. На основу задатих података, 

ученици рачунају: масени удео, количинску 

концентрацију, масену концентрацију и молалност 

раствора.Посебно обратити пажњу на појам 

растворљивости и факторе који утичу на 

растворљивост као и практичну примену знања у 

свакодневном животу.Темом су предвиђена два 

демонстрациона огледа: испитивање растворљивости 

супстанци у зависности од поларности и испитивање 

топлотних промена растварањем амонијум-хлорида и 

натријум-хидроксидау води.Наставник треба да укаже 

на важност правилног одабира одговарајућих 

растварача и услова за растварање 

супстанци.Колигативна својства раствора повезати са 

применом у свакодневном животу.За лабораторијске 

вежбе планирана су 3 часа. Ученици: припремају 

раствор задате количинске концентрације, припремају 

и испитују колоидни раствор желатина и пореде 

својства правих и колоидних раствора 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 
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Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.1.3. 2.ХЕ.1.1.4. 
2.ХЕ.2.1.3. 
2.ХЕ.3.1.3. 
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VI - ТЕМА/МОДУЛ:  
Хемијске реакције 

Време: јануар, фебрар, март 
Ц

и
љ

е
в

и
 Упознавање ученика са параметрима који служе да се опише једна хемијска реакција, одређивање 

емпиријске и молекулске формуле једињења, израчунавање на основу формула, стехиометријска 
израчунавања, енергетске промене, брзина и равнотежа хемијске реакције као и чиниоци који утичу на 
њих. 

И
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о
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– анализира односе количине супстанце, броја честица и масе супстанце; 

– образлаже значај квантитативних односа у хемијским системима; 

– изводи стехиометријска израчунавања на основу задатих података; 

– процењује топлотне промене у физичким и хемијским процесима на основу експерименталних података; 

– разматра факторе који утичу на брзину хемијске реакције и проце-њује њихов утицај на хемијске процесе 
у индустрији и свакодневном животу; 

– објашњава значај хемијске равнотеже у хемијским и технолошким системима; 

– експериментално испитује понашање хемијских равнотежних система; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Количинасупстанце, моларнамаса и 
моларназапремина. 

Одређивањеемпиријске и 
молекулскеформулеједињења 

Израчунавањанаосновухемијскихформула 

Стехиометријскаизрачунавањанаосновухемијскихј
едначина. 

Енергетскепроменеприхемијскимреакцијама 

Реакционатоплота. Хесовзакон. 

Брзинахемијскереакције 

Чиниоцикојиутичунабрзинухемијскереакције- 
лабораторијска вежба 

Чиниоцикојиутичунабрзинухемијскереакције- 
лабораторијска вежба 

Основихемијскекинетике 

Хемијскаравнотежа. Константа равнотеже. 

Хемијскаравнотежа. 

Чиниоци (фактори) 
којиутичунахемијскуравнотежу- лабораторијска вежба 

Чиниоци (фактори) 
којиутичунахемијскуравнотежу- лабораторијска вежба 

Основниаспектихемијскихреакција 

 

 

 

 

 

 

 
 

Као увод у ову тему, са ученицима треба поновити 
појам и типове хемијских реакција које су ученици 
обрађивали у основној школи из неорганске и органске 
хемије.Концепт мола треба даље повезати са појмом 
моларне запремине гаса, а решавањем задатака повезати 
појмове количине супстанце, бројности честица, масе 
супстанце, моларне масе супстанце и моларне запремине 
гаса.Рачунања из хемијских формула треба да обухвате 
рачунање елементарног процентног састава једињења и 
одређивање емпиријске и молекулске формуле 
једињења на основу масеног процентног састава и 
моларне масе.Анализирајући квантитативне односе 
супстанци у хемијском систему и примењујући хемијску 
једначину, ученик ће рачунати принос хемијске 
реакције, садржај примеса у ректантима и лимитирајући 
реактант.Појмове егзотермне и ендотермне реакције 
треба формирати на демонстрационим огледима. 
Наставник уводи појам енталпијe,затим прецизира 
појам стандардне енталпије хемијске реакције. При 
обради ових, за ученике апстрактних, појмова треба 
користити дијаграме промене енталпије у ендотермним 
и егзотермним хемијским реакцијама. Хесов закон 
обрадити као један од закона одржања.Повезати брзину 
хемијске реакције са брзином у кинематици, на тај 
начин правимо корелацију са физиком, а ученицима 
омогућавамо да разумеју да брзина хемијске реакције 
представља промену концентрације реактаната или 
производа у јединици времена, a на одабраним 
примерима графички приказати промене концентрација 
учесника реакције у времену. За објашњење брзине 
хемијске реакције и фактора који на њу утичу, 
користити теорију активних судара. При томе, обавезно 
користити дијаграме тока хе-мијске реакције.Хемијски 
равнотежни систем ученик треба да разуме као стабилну 
динамичку равнотежу и да га повеже са појмом 
инерције. Посебну пажњу треба посветити анализи 
хемијских равнотежа у технолошким процесима и 
биолошким системима.  

Демонстрационимогледимаприказати: кретање 
честица као услов за хемијску реакцију у реакцији 
хлороводоника и амонијака, аегзотермне и ендотермне 
реакције демонстрирати на примерима: термичког 
разлагања сахарозе, реакције баријум-хидроксида и 
амонијум-хлорида, реакције калцијум-оксида и воде. 
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VII - ТЕМА/МОДУЛ:  
Киселине, базе и соли 

Време: април, мај 

Ц
и
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Упознавање ученика са појмом електролити и електролитичка  дисоцијација чиме се јасно 
дефинишу киселине, базе и соли, јачина електролита, протолитичка реакција,израчунавање pH вредности 
раствора. 

За лабораторијске вежбе планирана су 4 часа, а 
предложене вежбе су: 

Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције: 

– природа реактаната: реакције цинка са етанском 
и са хлороводоничном киселином; реакције 
магнезијума и цинка са хлороводоничном 
киселином; 

– концентрација реактаната: реакција цинка са 
разблаженом и концентрованом 
хлороводоничном киселином; 

– температура: реакција цинка са разблаженом 
хлороводо-ничном киселином на 25 °С и на 60 
°С; 

– додирна површина реактаната: реакција чврстог 
кали-јум-јодида и чврстог олово(II)-нитрата и 
реакција раствора калијум-јодида и раствора 
олово(II)-нитрата; 

– катализатори: разлагање водоник-пероксида уз 
катализатор манган(IV)-оксид. 

 Чиниоци који утичу на хемијску равнотежу:  

– промена концентрације учесника реакције: 
утицај додавања чврстог амонијум-хлорида или 
чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији 
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом; 

– промена температуре: реакција бакар(II)-сулфата 
и натри-јум-хлорида на 60°С и 15 °С. 

Користећи фазе научног метода, ученик анализира 
утицај чиниоца на брзину хемијске реакције и хемијску 
равнотежу и проверава своју хипотезу. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
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.3.1.8. 
2.ХЕ.3.1.9. 
2.ХЕ.3.1.10 
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Лесковац 
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– разликује киселине и базе на основу једначина електролитичких дисоцијација и протолитичких реакција; 

– пише и тумачи једначине јонских реакција; 

– рачуна концентрације јона у растворима електролита на основу степена дисоцијације; 

– рачуна pH вредност раствора јаких киселина и база на основу количинске концентрације раствора; 

– препознаје примере киселина, база и соли у свакодневном животу; 

– испитује киселост водених раствора помоћу различитих киселинско-базних индикатора; 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

РаствориелектролитаЕлектролитичкадисоцијација 

Добијањесоли- лабораторијска вежба 

Јаки и слабиелектролити 

Јонскереакције 

Јонске реакције- лабораторијска вежба 

Титрацијарастворајакекиселинејакомбазом- 
лабораторијска вежба 

Протолитичкатеоријакиселина и база 

Протолитичкаравнотежа у води 

pH вредностводенихраствора 

Kиселине, базе и соли 

 

 

 

 

Повезати Аренијусову теорију елекролитичке 
дисоцијације са степеном електролитичке дисоцијације 
и количинском концентрацијом раствора, тако да 
ученици рачунају концентрације јона у раствору и 
пореде колигативна својства раствора електролита и 
неелектролита.Да би ученици разумели Протолитичку 
теорију киселина и база, потребно је на примерима 
једначина протолитичких реакција инсистирати на 
препознавању коњугованих парова и указати на појам 
амфолита.Наставник уводи појам јонски производ воде, 
а затим повезује концентрацију јона водоника са pH 
вредностима раствора кроз примере решавања задатака. 

Демонстрациони огледи: испитивање pH вредности 
водених раствора електролита универзалном 
индикаторском хартијом. 

За лабораторијске вежбепланирана су 3 часа, а 
предложене вежбе су: јонске реакције (реакције 
раствора баријум-хлорида и разблажене сумпорне 
киселине, чврстог натријум-карбоната и 
хлороводоничне киселине), добијање соли и титрација 
раствора јаке киселине јаком базом. При реализацији 
лабораторијских вежби потребно је инсистирати на 
писању једначина реакција потпуне и непотпуне 
неутрализације, односно писању једначина јонских 
реакција у молекулском и јонском облику, са 
обележавањем агрегатних стања супстанци. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
 

2.ХЕ.1.15. 
 
2.ХЕ.2.1.4. 

2.ХЕ.3.1.7. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:  
Оксидоредукционе реакције 

Време: мај, јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

Ц
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Упознавање ученика са оксидоредукционим процесима, писање  и изједначавање 
оксидоредукционих реакција, одређивање јачине оксидационих и редукционих средстава. 

И
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– 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 реакције са киселинама (које немају оксидациона својства); 

– безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и супстанцама 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основнипојмовиоксидо-редукционихреакција. 
Једначинеоксидоредукционихреакција. 

Оксидациона иредукционасредства: примери 
и значај. 
Изједначавање окисдоредукционих реакција. 
Појам електродног потенцијала.Напонски низ 

метала. 
Електродни потенцијал.Јачина оксидоредукционих 

средстава. 
Реакцијагвожђе(II)-сулфата са калијум-

перманганатом у киселој и у базној средини-
демнстрациони оглед; 

– реакција гвожђа са раствором бакар(II)-сулфатаи 
гвожђа са раствором цинк-сулфата- демнстрациони оглед 

 
 
 

Оксидоредукционе реакције представити као 
реакције у којима долази до промене оксидационих 
бројева атома и размене елек-трона између супстанци 
које реагују.Уводи се појам оксидационог броја и 
пожељно је да ученици на примерима одређују 
оксидационе бројеве, да уоче промене оксидационих 
бројева, одреде коефицијенте у једначинама 
оксидоредукционих реакција и разликују оксидациона и 
редукциона средства.Демонстрационим огледима: 
реакцијагвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у 
киселој и у базној средини и реакција гвожђа са 
раствором бакар(II)-сулфата и гвожђа са раствором 
цинк-сулфата, приказати и објаснити оксидоредукционе 
процесе и напонски низ метала. 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 2.ХЕ.1.1.9.  2.ХЕ.3.1.11. 
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• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују 

за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 

ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и практично га примењују. 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

-такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског хемијског друштва (школско, градско, 

републичко); 

-смотру ученичких радова у организацији регионалних и републичких центара за таленте и Министарства 

просвете (регионално и републичко). 
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Рачунарство и информатика 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички Разред: први 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи као двочас са групом од 15 ученика.При реализацији програма даје се предност 
пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном учењу и развоју 
критичког мишљења.Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и 
рачунарске опреме, процени и комбинује различите наставне методе и облике рада као што су 
самостални рад ученика (један ученик – један рачунар), рад у паровима, рад у мањим групама као 
и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује и демонстрира и уводи ученике у нове 
области 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Упознавањеса значајеминформатикеза савременодруштво 

-Оспособљавање ученика за ефективно и рационално коришћење технологије на рационалан, етичан и безбедан начин 
Превазилажење могућихпсихолошких баријера ученика и развијање уверења о неопходности коришћењарачунара 

усвакодневном раду; 
Оспособљавањеучениказакоришћењеосновнихмогућностиоперативнихсистемаиподешавање 

параметараоперативногсистема нанивоукорисничког 
Оспособљавањезакоришћењесистема датотекаконкретногоперативногсистема 
Оспособљавањеучениказа коришћењеосновнихмогућностипрограма заобрадутекста и израду слајд презентација 

-Оспособљавање ученика за писање програма вођених догађајима и разумевање принципа креирања добро 
структуираних програма 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Информационо-комуникационе технологије у   
савременом друштву 

Време: Септембар 
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Стицањеосновнихзнањао значају и безбедној примени ИКТ у савременом информационом друштву  

И
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Ученик ће бити у стању да:  

• Објасни улогу ИКТ у свакодневном животу 

• Разуме изазове коришћења савремених технологија на одговоран и безбедан начин 

• Кратко опише најважније догађаје у развоју ИКТ-а 

• Разликује и користи сервисе Интернета 

• Приступа Интернету, самостално претражује, проналази информације и 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 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

• ИКТ у свакодневном окружењу 
• Развој ИКТ 
• Друштвени аспекти ИКТ 
• Глобална мрежа Интернет 
• Сервиси интернета 
• Лепо понашање, право и етика на интернету. 

Безбедност и приватност на Интернету 

при реализацијитематскецелине: 
• потребно је нагласити значај ИКТ, али и да 

коришћење доноси различите ризике и 
одговорности 

• потребно је ученике укратко упознати са 
историјатом развоја ИКТ не инсистирајући на 
детаљима (тачним годинама, прецизним 
карактеристикама уређаја) 

• ученицима нагласити да су модерни уређаји 
данас нераскидиви део Интернета и обрнуто 

• објаснити ученицима појам рачунарске мреже 
и дати примере мрежа 

• потребно је дискутовати са ученицима о 
сервисима на Интернету и веб- апликацијама 

• у овој фази остварити комуникацију са 
ученицима путем мејла. Посебну пажњу 
скренути на прилоге мејлова 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални,радупаровима, групни,индивидуални 
Ресурси Стручналитература,интернет 
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 Инструменти усмени одговори,самостални радученика,продуктирада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активностученика,питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Рачунарство Време: Октобар 
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Стицањезнањао структуриипринципурада рачунара, функцијињеговихкомпонентииутицају компонентина 
перформансе рачунара као и упознавање системских и корисничких програма  и начинима њиховог 
коришћења 

И
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Ученик ће бити у стању да:  

• објасни начин дигиталног записа подата и бинарног записаприродних бројева 

• користи јединице за мерење количине података 

• кратко опише разлику између хардвера и софтвера 

• наводи основне карактеристике компонената дигиталног уређаја и њихову улогу 

• разликује системски од апликативног софтвера 

• познаје основне типове апликативног софтвера 

• разликује појмове и типове лиценци софтвера и садржаја који се деле 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Дигитални рачунари и дигитални запис 
података(текста, растерске и векторске слике, 
звука) 

• Начини приказивања/представљања података и 
дигиталног записа 

• Хардверске и софтверске компоненте 
рачунарског система 

при реализацијитематскецелине: 
• Објаснити ученицима како се у дигиталним 

уређајима информације представљају помоћу 
бројева 

• Упознати ученике са јединицама за мерење 
количине информација(бит, бајт, 
килобајт,мегабајт...) 

• Упознати ученике са структуром рачунара и 
улогом појединих компоненти и које су њене 
значајне особине 

• Инсистирати на хијерархијској организацији 
меморија и објаснити разлику у брзини, 
капацитету и цени различитих облика 
меморија 

• Објаснити ученицима разлику између 
апликативног и системског софтвера и 
примену апликативних програма у 
свакодневном животу. Посебну пажњу 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

посветити ауторским правима, интелектуалној 
својини и врстама лиценци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални,радупаровима, групни,индивидуални 
Ресурси Стручналитература,интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални радученика,продуктирада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активностученика,питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Организација података и прилагођавање 
радног окружења 

Време: Октобар/Новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о  основним концептима графичког корисничког окружења и оспособљавање ученика за 
коришћење истог . Познавање начина организације података и  метода заштите 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• Препозна основне елементе ГКИ 

• Изврши подешавања радног окружења 

• Инсталирају и деинсталирају корисничке програме 

• Хијерархијски организују системе датотека 

• Знају да инсталирају антивирусне програме и заштите податке на својим уређајима 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Елементи ГКИ и интеракција са њима 
• Подешавање оперативног система 
• Инсталирање и деинсталирање програма 
• Рад са документима и системом датотека 
• Средства и методе заштите рачунара и 

информација 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

при реализацијитематскецелине: 
• Објаснити ученицима основне елементе ГКИ 
• Кроз вежбу извршити основна подешавања у 

оперативном систему (датум, време, радне 
површине,регионална подешавања језика и 
тастатуре..) 

• Кроз рад на документима и фасциклама 
указати на начине дељења докумената и 
фасцикли на облаку 

• Указати на значај заштите података и 
информација и упознати ученике са 
подешавањима антивирусних програма 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални,радупаровима, групни,индивидуални 
Ресурси Стручналитература,интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори,самостални радученика,продуктирада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активностученика,питања ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Креирање и уређивање дигиталних докумената Време: Новембар-јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика да вешто и ефикасно користе програм за креирање и уређивање дигиталних 
докумената. Оспособљавање ученика да креирају слајд презентације уз придржавање правила за израду добре 
презентације 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• Ефикасно и тачно уноси и уређује неформатирани текст 

• Примењује основне елементе форматирањаи структуирања текста 

• Постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе у креирани документ 

• Користи и креира именоване стилове 

• Користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају 

• Припреми документ за штампу и одштампа га 

• Креира и приказује слајд-презентације 

• Примењује правила за израду добре презентације 

• Користи функционалности намењене сарадничком раду 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Унос текста и његово једноставно уређивање 
• Форматирање и обликовање текста 
• Посебни елементи у тексту(листе, табеле, слике, 

математичке формуле,симболи...) 
• Обележавање текста 
• Коришћење и израда стилова. Генерисање 

садржаја 
• Презентације и њихова примена 
• Креирање слајдова (уметање и форматирање 

текста, графикона, слика, звучних и видео 
записа...) 

• Штампање докумената 

при реализацијитематскецелине: 
• Инсистирати да ученици науче да вешто и 

ефикасно уносе текст строго придржавајући се 
дигиталног правописа 

• Показати ученицима технике кретања кроз 
текст као и технике уређивања унетог текста 

• Нагласити ученицима да је овај основни ниво 
рада са текстом заједнички за широку палету 
програма 

• Кроз примере и задатке за вежбу објаснити 
додавање нетекстуалних елемената тексту 

• Објаснити ученицима принцип израде добре 
презентације 

• Ученицима нагласити важност израде 
сарадничког документа при изради текста или 
слајд-презентације  

Методе рада    монолошка, дијалошка, демонстративна    
Облици рада фронтални,радупаровима, групни,индивидуални 
Ресурси Стручналитература,интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални радученика,продуктирада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активностученика,питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Програмирање Време: Фебруар - јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика да креирају једноставне алгоритме и одговарајуће програме решавајући проблеме 
из разних области као и из свакодневног живота   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

• Описује алгоритмом ситуације из реалног живота креира једноставан рачунарски програму 
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 једноставну интерактивну 2д графику 

• Креира програм у текстуалном програмском језику 

• Разуме и отклања синтаксне грешке у програмском коду 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Појам алгоритма, структура алгоритма и начини 
описивања алгоритма. Увод у алгоритме и 
програмирање (аритметичка израчунавања, 
гранање,понављање, дефинисање функција, 
коришћење колекција) 

• 2д цртање уз помоћ графичких примитива(увод у 
функционалност одабране графичке библиотеке, 
цртање основних облика – дуж, квадрат, круг, 
учитавање и приказ слике из библиотеке, цртање 
правилних облика са понављајућим елементима 

• Анимација и интерактивна 2д графика( 
реаговање на догађаје) програмирање анимација, 
концепт догађаја 

Пре почетка  наставе програмирања ученицима 
објаснити важност алгоритамског приступа решавању 
проблема.Истаћи позитиван утицај наставе 
програмирања на развој прецизног, формалног 
изражавања и на развој логичког мишљења 

• Ученике упознати са појмом алгоритам 
навођењем примера из свакодневног живота. 
Приказати и примере алгоритама са којима су 
се ученици сусретали у настави математике 

• Анализирати са ученицима више различитих 
решења истог проблема 

• Тема програмирања се може реализовати 
коришћењем текстуалног програмског језика а 
може се започети визуелним програмским 
језиком 

• Кроз примере тражити да ученици пишу своје 
једноставне програме. Инсистирати на 
пажљивом тестирању свих решења 

• Указати на могућност разлагања сложених 
проблема на потпроблеме 

• у оквиру пројектних задатака и додатне 
наставе могуће је обрадити и неколико 
примера програмирања веома једноставних 
игара 

 

Методе рада    монолошка, дијалошка, демонстративна    
Облици рада фронтални,радупаровима, групни,индивидуални 
Ресурси Стручналитература,интернет, Петља 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори,самостални радученика,продуктирада 

Начин праћења 
систематско   посматрање,   процењивање,   примена   стеченог   знања, 

активностученика,питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунсканастaвасеорганизујезаученикекоји, из 
објективнихразлога,уредовнојнаставинепостижузадовољавајућерезултатеилижеледаимајубоље 
оценеодтренутнихунекомодпрограмско- тематскихподручја. Допунсканастава се 
организујесаједнимчасомнедељноудоговореномтерминукојинајвише одговара ученицима. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатнанаставасеорганизујезаученикекојиимајувише афинитета премаинформатици.Додатна наставаомогућавада се 
одбројаангажованихученика изаберенеколико ученика којисунајбољи и који могу да иду на такмичење. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организујенакрајушколскегодинеза оне ученикекојиу 
токушколскегодиненисупостиглизадовољавајућерезултатеикојису упућенина поправни испит. 
Припремнанаставасереализује наконзавршеткаредовненаставенакрајушколске године. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Друштвено- језички  Разред: први 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

 
Настава из предмета Музичка култура се изводи у музичком кабинету, са читавим одељењем. 
Кабинет је опремљен компјутером, интернетом и грамофоном, чиме се постиже висок квалитет 
наставе. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљнаставе музичке 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 стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске 
критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод у музику Време: септембар, 3 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о постанку и значају музике, за друштво и у свакодневном животу. 

И
сх

о
д

и
 − препозна друштвено-историјски и културолошки амбијент у коме се развијају различити видови 

музичког изражавања 
– демонстрира познавање музичке терминологије и изражајних средстава музичке уметности у склопу 

предложених тема 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Човек и музика. Основни музички појмови 

-Музика у друштву 

-Музички фолклор 

 

-Уз корелацију са предметима историја и 
географија, упознати ученике са музиком прве људске 
заједнице. 

- Гледање и слушање музичких примера на 
интернету. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања,  питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: МУЗИКА У ПРВОБИТНОЈ ДРУШТВЕНОЈ 
ЗАЈЕДНИЦИ И КУЛТУРАМА СТАРОГ ВЕКА 
 

Време: септембар- октобар 
  4 часа 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са богатством музике ( ритмова и мелодија), фолклора и инструмената првих цивилизација.  

И
сх

о
д

и
 

− препозна утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички елементи, наступ...) 

− препозна  музику различитих народа Старог века 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5. Корени музике и њене првобитне улоге. 
6. Најстарији музички инструменти. 
7. Музика у животу старих источних народа 
8.  Грчка и Рим (улога, облици, инструменти, теорија) 

 

Пратећи еволуцију човека, упознаћемо и његов 
смисао за музицирање, социјално- друштвени значај 
музике и свирања инструмената. Користићемо бројне 
музичке примере на интернету, како би боље доживели 
овај временски период. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Музика средњег века 
Време: октобар- новембар  
7 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати и схватити вредности средњовековне музике тадашње Европе 

И
сх

о
д

и
 

– уочи сличности и разлике између ранохришћанске, православне и римокатоличке духовне музике  

– разликује духовну од световне музике 

– сагледа улогу музике у средњовековној Србији у односу на музику византијске и грегоријанске  
традиције средњег века 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

8. Ранохришћанска музика. Византијско певање. 
Грегоријански корал 

9. Рани облици вишегласја: органум, дискант, мотет 

10. Слушање духовне музике средњег века 

11. Световна музика средњег века: трубадури, 
трувери, минезенгери 

12. Духовна и световна музика у средњевековној 
Србији 

13. Музика средњег века као инспирација за 
уметничку и популарну музику 

14. Слушање световне музике средњег века 

 
 

- Објаснити историјски битне догађаје и дешавања 
током периода средњег века. 
- Сагледати, уз помоћ познавања географије, територију 
на којој базирамо причу о развоју музике. 
- Упознавање са различитим жанровима музике средњег 
века. 
- Приказ инструмената овог периода, путем слика и 
интернета, и слушање музичких примера. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Музика ренесансе 
 

Време: децембар-фебруар, 
8 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Приближити ученицима музику ренесансе и објаснити им процват уметности у овом временском периоду 

И
сх

о
д

и
 – разликује ренесансну полифонију од средњовековног вишегласја 

– уочи разлике између духовних и световних вокалних композиција 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11. Три века великих достигнућа у уметности 
(14,15,16. век).  

12. Развој духовног и световног вишегласја - Арс 
Нова, Франко-фламанска школа, ренесанса у 
Италији. 

13. Мотет, миса, мадригал, шансон.  
14. Слушање вокалне музике ренесансе 
15. Највећи представници ренесансне вокалне 

музике: Ђ. П. да Палестрина, О. ди Ласо, Л. 
Маренцио, Ђ. да Веноза.  

16. Инструментална музика ренесансе: ричеркар и 
канцона. 

17. Слушање инструменталне музике ренесансе 
18. Музика ренесансе, утврђивање градива 

 

- Систематски обрадити музику периода 
предренесансе и ренесансе, тј. од 12 до краја 
16.века. 

- Приказати разлику између средњовековне и 
ренесансне музике и инструмената, као и 
разноврсност вишегласних музичких облика, 
кроз бројне музичке примере на интернету. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

V- ТЕМА/МОДУЛ: Музика барока и рококоа 
 

Време: фебруар-јун, 
15 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Приказати ученицима значај и широку примену барокне музике и инструмената у модерном добу. 

И
сх

о
д

и
 

– повеже музичке облике са извођачким саставом 

– разликује  вокално-инструменталне и инструменталне  облике до краја барока 
– 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

12. Нова уметничка и музичка стремљења у епохи барока 
13. Појава опере и њен развој у Италији, Француској, 

Немачкој, Енглеској 
14. Најистакнутији представници:  

К. Монтеверди, А. Скарлати, Ж. Б Лили, Х. 
Персл 

15. Развој инструменталних облика: барокна соната, 
барокни концерт 

16. Свита и фуга 
17. Развој вокално-инструменталних облика у бароку: 

кантата, ораторијум 
18. Пасија и миса 
19. Представници инструменталне музике у бароку и 

рококоу:  
А. Корели, А. Вивалди, Д. Скарлати. 

9. Ј. С. Бах 

10. Слушање музике Ј. С. Баха 

11. Г. Ф. Хендл 

12. Слушање музике Г. Ф. Хендла 

13.Криза италијанске опере серије и реформа К. В. 
Глука.  

16. Рађање комичне опере и њени први 
представници: Ђ. Б. Перголези и Д. Чимароза. 

17. Гледање опере Служавка господарица 

Упознати ученике са везом развоја и напредовања 
музике у доба барока и развоја друштва. 

Подстаћи их да истражују композиторе и њихова 
дела. 

Слушати музичке примере и повести дискусију о 
инструменталним саставима, облицима... 

Причати о барокној музици као инспирацији 
модерних уметника, са бројним примерима на 
интернету. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у музичком кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка музици, у виду хорског певања. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: Први 

Предмет: Ликовна култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Ликовна култура изводи се са целим одељењима у учионицама. 
Примењују се различити начини рада (фронтални, индивидуални, по групама, у паровима...), 
користећи при том средства, која су професору и ученицима на располагању. 
Ученицима се скреће пажња на значај Ликовне културе и културе уопште, очување и поштовање 
културне баштине свога и других народа, као и на развијање визуелног опажања. Када год је то 
могуће ученици се укључују у савремена културна дешавања и живу делатност кроз, посете 
ликовним и фото изложбама, музејима, галеријама и њиховим актуелним поставкама, контакт са 
уметницима, као и кроз практичан ликовни рад ( организовање ликовних и фото изложби, 
учествовање на различитим конкурсима...). 
За извођење наставе важно је и повезивање са осталим предметима, Музичком културом, 
Матерњим језиком, Историјом, Филозофијом... 
Ученици усвајају сазнања из различитих извора: уџбеника и друге литературе, дигиталних медија, 
са предавања на часовима, кроз креативан разговор са вршњацима, кроз посете различитим 
културним дешавањима, при чему се подстичу да самостално развијају и уобличавају своје 
мишљење и шире своја знања. 
 Вредновање знања ученика врши се кроз праћење савладаности наставних садржаја, усвајање и 
употребу ликовног језика, практичан рад, активност, тумачење и анализу ликовног дела...  
 
 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

Циљеви наставног предмета: 

 оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког 
наслеђа свог и других народа; развијање стваралачког мишљења; подстицање стваралачког рада; примена и повезивање 
стечених знања у свакодневном животу; развијање свести о повезаности уметности. 

 

Задаци наставног предмета:  

унапређивање знања о уметности; развијање визуелног опажања; оспособљавање за тимски рад; развијање мотивисаности за 
праћење и учествовање у различитим културним дешавањима, посете музејима, галеријама, легатима, локалитетима...; 
изграђивање свести о повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима и наукама; примена стечених знања у 
унапређењу и очувању животне и радне средине. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ОДНОСИ 
Време:септембар-децембар 
17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне информација 
са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и препознаје 
различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- препознаје ликовне уметности и различите технике 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе 

- практично предствља одређену ликовну тему 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Уметност ( зашто човек ствара уметност; уметност и 
друштво; уметност и религија; ликовне уметности; 
уметност у простору и времену) 
- Пропорције (човек и простор; архитектура и скулптура; 
реални и имагинарни простор); 
- Праисторија (уметност каменог доба; уметност 
металног доба; праисторијски локалитети на тлу Србије); 
- Културно наслеђе ( културно наслеђе уметности 
Праисторије); 
- Стваралаштво (уметник и његово дело; уметничко дело 
и публика; дизајн и функционалност; подстицаји за 
стваралачки рад) 

- упознавање ученика са ликовним уметностима, 
њиховим поделама и техникама, као и значају у 
савременим околностима; 
- упознавање ученика са појмој Архитектуре, основним 
особинама и значају у животу савременог човека; 
- давање примера на основу којих се врши вежбање и 
визуелно препознавање ликовних уметности; 
- упознавање са уметношћу Праисторије и њеним 
културним наслеђем 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих се 
врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала 
- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање 
и примена идеја, материјала и техника) 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  ПОЈАВЕ 
Време: јануар-јун 
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне информација 
са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и препознаје 
различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- препознаје ликовне уметности и различите технике 

- указује на сличности и разлике међу уметностима и уметничким епохама 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе 

       -      практично предствља одређену ликовну тему 

       -      разматра значај и улогу уметности у култури и друштву 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Ликовна дела (изражајна средства визуелних 
уметности); 

- Читање слике; 
- Наслеђе (уметност кроз епохе; античка Грчка; 

уметност старог Рима; византијска уметност; 
средњовековна уметност западне Европе; српска 
средњовековна уметност); 

- Утицај прошлих култура и остварења на 
савремени живот 

- Културна добра и туризам 
- Установе културе (музеји, галерије, легати...) 

- упознавање са уметношћу Старог и Средњег века и 
њиховим културним наслеђем; 
- тумачење и анализа ликовног дела ( тематски слој); 
- давање и проналажење задатих примера на основу 
којих се врши вежбање и визуелно препознавање дела 
ликовних уметности; 
- упознавање ученика са уметничким делом као робом ( 
комерцијалним предметом); 
-  ликовни и фото радови ученика на основу којих се 
врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 
- упознавање ученика са установама културе; 
- посета установи културе у окружењу; 
- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад 
 
 
 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 
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Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, институције 
културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање 
и примена идеја, материјала и техника) 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у учионици. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка различитим видовима ликовног изражавања 
или презентовања уметничких дела. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

    Друштвено-језички Разред:   1    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

  74    

Просветни гласник: 

(„Службени 
гласник РС”, 

бр. 88/17, 
27/18 – др. 

закон, 10/19 и 
6/20), 

      Година: 2022.    

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког 
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

 Циљ образовно – васпитног рада је:. 

 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

Задаци образовно – васпитног рада 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

 ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошкасвеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   

II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичкевештине,спорт и 
спортскедисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 
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Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕСПОСОБНОСТИ 

- примени једноставнекомплексе простих и општеприпремних вежбиуз помоћ наставника 

- уз помоћ наставниканаправи план активности 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ,АТЛЕТИКА 

- комбинује и користидостигнути ниво и усвојене технике трчањау свакодневном животу 

- користи усвојенетехнике у свакодневномживоту 

- доводи у везу развојфизичких способности(издржљивости, брзине иснаге) са трчањем 

ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирањефиз.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине изаблуде оалкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техникатрчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајнотрчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу ускопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 
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Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни итројни 
27.Чувањеблока и играна смањеномтерену 
28.Улога либерау одбојци 
29.Постава 5:2 и5:1 распоредпозицијаиграча по 
специјалности 
30.Увежбавањепређенихелеменатаигре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
 

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра  
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте Стони 
тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно Стони 
тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту одбрану,Стони 
тенис: Игра у дублу 
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти       одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. Стрељаштво годишњи број часова 
18:Основни принципи стрељаштва 

 Селекција Основни став у гађању ваздушном пушком 2 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање2 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања5 

Гађање4 

Слободно испуцавање5 

 

Основни принципи стоног тениса секција 

Селекција ,Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 

Основни принципи Рукомета секција 

Селекција ,Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 
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Верска настава – православни катихизис 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички Разред: 1 

Предмет: Верска настава-православни катихизис 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2001 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које 
наставник у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 
Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика 
који су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да 
стално има на уму да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) 
б) Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  
-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник 
стекне почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса 
група располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а 
мање на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји 
реализују у складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , 
облика рада и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности 
транспоновања наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да 
води рачуна и о психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу 
психофизичког развоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У 
остваривању  савремене наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор 
ученичких активности у наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик 
спреман да Цркву схвати као простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са 
ближњима и Тројичним Богом који постаје извор и пуноћа његовог живота.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
-Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме 

посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем 
животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно 
усвајање духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање 
сопственог верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене 
историјски дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање 
других религијских искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа 
човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност 
Цркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру 
у њеној доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења 
живота и постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету , 
којиима се настоји показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве ) 
обухвата сва позитивна искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се 
спроводи како на информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне 
поставке спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према Богу 
као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, 
личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о 
заједници); - развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској 
слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на 
питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања 
културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима 
стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању 
заједничког живота са другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 
светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради 
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уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из 
те перспективе код ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом 
човеку као непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод  Време: 2 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса. 

- Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да сагледа садржаје којима  ће се бавити настава Православног катихизиса у току 1 године 

средњешколског или гимназијског образовања. 

- Моћи да уочи какво предзнање има из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања. 

- Бити мотивисан да похађа часове Православног катихизиса. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

3. Уводни час 
4. Понављање кључних појмова и садржаја 

обрађених у Основној школи 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То значи да је она заједничко 
дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака 
истина вере предаје се и преноси као реалност самога 
живота, као опис искуства, првенствено као реалност 
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може 
бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза 
("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
информација или у служби теоретског "знања о вери" 
него као мистагогија, увођење у праксу живота и 
отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство 
Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 
првенствено у њеној Литургији. Наставни процес ће 
имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем 
катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима живота у Цркви. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Бог Откривења Време: 7 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је творевина дело љубави Божије , да носи стваралачки 
печат Божији , да није случајно настала , нити је самобитна. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је Бог Личност. 

- Упознати ученике да је човек богочежњиво биће и да се Бог открива човеку ради заједнице са њим. 

- Пружити ученицима знање о библијским, светоотачким и богослужбеним сведочанствима да је Бог 
Света Тројица.  

- Омогућити ученицима да стекну основ за разумевање поступности откровења Божијег као и то да се 
Његово Откровење и данас дешава, уочава, препознаје и доживљава у Цркви. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да наведе неке од примера Откривења Бога у Библији  

- Моћи да разуме и тумачи значење израза homo religious 

- Моћи да препозна изразе вере у Свету Тројицу у богослужбеним текстовима. 

- Моћи да разуме да се Бог из љубави открива човеку позивајући га у заједницу. 

- Бити подстакнут да непосредније учествује у богослужењу Цркве. 

- Моћи да промишља о личној одговорности у односу према Богу и ближњима. 

- Моћи да разуме да се Божије Откровење дешава и данас у Цркви и свету. 

- Моћи да просуђује и препознаје сведочанства вере у свом животу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

15. Творевина сведочи о Творцу 
16. Човек – боготражитељ 
17. Човек-боготражитељ 
18. Откривење-позив у заједницу 
19. Откривење-позив у заједницу 
20. Бог Откривења- Света Тројица ( библијска 

сведочанства)  
21. Из молитвеног богословља Цркве  

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим 
ученицима да превазилазе неповерење према другима и 
да се истовремено ослобађају претеране и нездраве 
заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће, 
следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави 
и заједништва међу ученицима у одељењу и у школи, као 
и у односу према људима уопште. Развијање овакве 
животне оријентације код ученика биће праћено и 
неговањем осећања одговорности за животну средину и 
за природу као целину. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Вера, знање и богопознање Време: 8 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Оспособити ученика за разликовање знања које се односи на предмете и познања личности. 

- Указати ученицима да су вера и поверење предуслови сваког знања. 

- Упознати ученике са примерима вере и поверења у Бога библијских личности. 

- Оспособити ученике за разумевање да је богопознање у православном искуству плод личне, слободне 
заједнице човека са Богом. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се богопознање као лични доживљај Христа у Цркви 
разликује од ,, знања о Богу“ 

И
сх

о
д

и
 - Моћи да увиди разлику између знања које се односи на ствари и познања које се односи на личности. 

- Моћи да препозна да је вера слободан избор човека и да се сведочи личним животом. 

- Моћи да објасни да је богопознање у православном искуству плод личне , слободне заједнице човека 
са бОгом. 

- Моћи да објасни да се вером живи кроз Литургију и подвиг. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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9. Вера и поверење 
10. Вера у Старом и Новом Завету 
11. Вера у Старом и Новом Завету 
12. Бог се познаје љубављу 
13. Бог се познаје љубављу 
14. Вера и живот (,, Вера без дела је мртва“)  
15. Вера и живот ( ,, Вера без дела је мртва“) 
16. Из молитвеног богословља Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
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Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
П

р
а
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е

њ
е

 
Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Хришћанин-човек Цркве Време: 6 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Разговарати са ученицима о човековој потреби да припада заједници и како се припаднсот остварује. 

- Оспособити ученике за правилно схватање појма Цркве као благодатне заједнице Бога и верних која 
се остварује у светој Литургији. 

- Указати ученицима да не постоје хришћани мимо Цркве. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је света Литургија извор спасења јер се у њој остварује 
пуноћа заједнице са Богом. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да увиди  да хришћанин постоји превасходно као члан конкретне литургијске заједнице. 

- Моћи да опише живот парохијске заједнице. 

- Моћи у основним цртама да објасни да се учешћем у литургијском сабрању ступа на пут 
богопознања. 

- Моћи да продискутује о православном схватању Цркве 

- Моћи да схвати да хришћанство подстиче човека на одговоран живот у заједници. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

13. Човек и заједница 
14. Црква као Литургијска заједница ( моја парохија) 
15. Црква као Литургијска заједница ( моја парохија)  
16. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом  
17. Света Литургија – пуноћа заједнице са Богом 
18. Хришћанин-човек Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 
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Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свето Писмо-књига Цркве Време: 6 часова 

Ц
и
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е
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- Упознати ученике са настанком и поделом Светог Писма 

- Предочити ученицима да је Свето Писмо богонадахнута књига 

- Упознати ученике да је Свето Писмо књига богослужбене заједнице ( Старог и Новог Израиља) 

- Омогућити ученицима да појме континуитет Божијег Откривења у Старом и Новом Завету. 

- Указати ученицима да је за правилно тумачење Светог Писма неопходна укорењеност у животу 
Цркве. 

И
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- Моћи да именује различите књиге Светог Писма 

- Моћи да наброји неке ауторе књига Светог Писма 

- Моћи да истражује Свето Писмо користећи скраћенице, поделе на главе и стихове 

- Знати да се посебност Светог Писма садржи у богонадахнутости. 

- Моћи да препозна карактер богонадахнутости Светог Писма кроз лично искуство надахњивања 
Светим Писмом 

- Моћи да наведе неке примере повезаности Старог и Новог Завета . 

- Моћи да закључи да је Свето Писмо књиига Цркве , а не појединца 

Наставнe јединицe Начин реализације 

17. Настанак и подела Светог Писма 
18. Канон и богонадахнутост Светог Писма 
19. Канон и богонадахнутост Светог Писма 
20. Црква као место тумачења и доживљаја Светог 

Писма и Светог Предања  
21. Свето Писмо-књига Цркве  
22. Утицај Светог Писма на културу и цивилизацију 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 
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служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
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е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Хришћански живот Време: 8 часа 
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- Пружити знање ученицима да је подвиг неопходно средство за остварење личне заједнице са Богом 

у Христу , у којој ће Бог бити извор нашег вечног постојања и личног идентитета 

- Оспособити ученике за разликовање народног и црквеног предања и правилно доживљавање 
православног етоса који извире из литургијског начина постојања , људи и природе. 

- Развијање свести ученика о неопходности одговорног живота у заједици и ослобађања од 
егоцентризма 

- Упознати ученике да је светост достижна и данас , те да није привилегија прошлости 

- Омогућити разумевање ученицима да је човек биће смисла 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса 

И
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 - Моћи да увиди да постоји разлика између народног и црквеног предања и да заузме став према њима. 

- Моћи да уочи да светост живота није могућа без истовремене заједнице са Богом и људима 

- Знати да су сви људи призвани да буду свети 

- Моћи да уочи у којој је мери напредовао и савладао градиво Православног катихизиса 1 разреда 
средње школе.  
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Наставнe јединицe Начин реализације 

15. Црквено Предање и народна предања 
16. Црквено Предање и народна предања 
17. „Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... 

ˮ 
18. „Све ми је дозвољено, али ми није све на корист... 

ˮ 
19. Из живота светих 
20. Из живота светих 
21. Знамените личности и хришћанство 
22. Смисао (и бесмисао) живота 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: I 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

1  
Годишњи 
фонд часова: 

37  

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2020. 

 

Начин 
реализације: 

Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценариоактивности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могубавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисаниисходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни материјал. 
То је важна активност наставника којомсе ученици уводе у тему и мотивишу на рад. Почетни 
мотивациони материјали који се у програмиманазивају подстицаји могу бити врло различити – 
историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врстукогнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута вишекомуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазваокод ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусијаи бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не битребало да траје дуже од једног часа.                  Подразумева се да све кључне појмове 
садржаја наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, али то не 
сме бити у форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје један час, 
највише два, и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви садржаји били 
покривени истраживањем. 

 
Циљеви и задаци наставног 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 
уважавајући демократске вредности. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• 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; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта поштовања људских 
права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбеднсоти младих и 
процесу глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ 
Време: 
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/НОВЕМБ
АР/ДЕЦЕМБАР 
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Циљ и задаци образовно – васпитног рада: 

• обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

• обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, 
развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

• шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у 
систем образовања и васпитања; 

• развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

• развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 
еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

• континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 
провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

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

• пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и 
одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

• 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; 

• развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

• оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 
развоја и будућег живота; 

•  развијање позитивних људских вредности; 

•  развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 
другарства и пријатељства; 

• развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода 
и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

• развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

• 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; 

• повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и 
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

• повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 
Републике Србије као државе засноване на знању. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 

• 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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1.Увод у програм - 
Упознавање ученика са начином извођења наставе 

грађанског васпитања 
2.Правила радионичког рада; правила понашања у 

групи и пару, као и поштовање тих правила. 
3.Мотивисање ученика за рад на модулу 

„Безбедност младих“. Представљање тема и 
истраживачких питања о безбедности младих 

4.Безбедност младих у саобраћају 
5.Безбедност младих у саобраћају 
6.Безбедност на интернету 
7.Безбедност на интернету 
8.Безбедност на интернету 
9.Безбедност на интернету 
10.Еколошка безбедност 
11.Еколошка безбедност 
12.Еколошка безбедност 
13.Еколошка безбедност 
14. Мере заштите на друштвеним мрежама 
15. Трагови које остављамо на интернету 
16. Реаговање у случају дигиталног насиља 
17.Безбедност младих крајем 20. Века 
 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом 
сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. 
Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, 
као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу 
за рад, сви остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да с  

сваки ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би требало 
да буду веће од четири члана. Уколико се за неки садржај 
определе само два ученика,онда ће они радити у пару. 
Прихватљиво је да и само један ученик истражује неки 
садржај уколико нико други није заинтересован или тај 
ученик жели самостално да истражује. Формирање малих 
група треба да се заснива на интересовањима, а не на 
личним преференцијама ко би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 
Ресурси ПРИРУЧНИКЗАНАСТАВНИКЕГРАЂАНСКОГВАСПИТАЊАУГИМНАЗИЈИОЕБС - ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења  Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок:Ученик 
сарађује сасвим 
члановимагрупе, 
уважаваЊиховепотр
ебе,пажљиво 
слушадруге, поштује 
договоре групе, 
некасни, своје 
обавезеизвршава на 
време итачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 

ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава својеобавезе. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА 
Време:  ЈАНУАР/ 
ФЕБРУАРМАРТ/ 
АПРИЛ/МАЈ/ЈУН 
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Друга тема у првом разреду се односи на сложено питање глобализације. У дилеми да ли да буде на 

почетку или на крају гимназијског образовања, добила је у програму ову позицију иако би неко могао 

рећи да је то преурањено. Међутим, имајући у виду теме у програмима за следеће разреде Грађанског 

васпитања (Мир и претње миру, Економска и социјална права, Медији за грађане, грађани за медије...), 

појавила се потреба да ученици буду оспособљени да те појаве посматрају из шире перспективе, 

па је рад на глобализацији, са свим њеним позитивним и негативним аспектима, постао смислен и 

природно повезан са остваривањем/угрожавањем људских права. Приручник овој тематици настоји 

да приђе са што више различитих страна јер је феномен глобализације као хидра, у смислу да као и 

она на малом телу има много дуже пипке који се појављују у свим сегментима живота – од политике, 

културе, спорта до кулинарства. Како су ученици слободни да бирају садржаје унутар теме и како 

се очекује да свака група другачије дела у оквиру ње, овај сегмент приручника треба да обезбеди 

наставнику да буде довољно упућен у појаву глобализације и спреман да партнерски са ученицима 

ради на њеном истраживању. Како су многа питања глобализације још увек отворена, верујемо да ће 

и наставницима бити интересантна, посебно што је за већину њих, независно од тога које струке били, 

то ново и мање познато поље. 

Да би се тема приближила ученицима, посебну пажњу треба посветити избору подстицаја. Они 

свакако нису размишљали о глобализацији, али ако погледају нпр. филм Аутобус са 26 богаташа 

наспрам половине човечанства у трајању од мање од 3 минута, видеће да то нису њима непознате 

ствари, као и да се и познати (у филму певач Боно Вокс, лидер групе U2) баве тим питањима. https:// 

www.slobodnaevropa.org/a/post-scriptum-bogatstvo-covecanstvo/29741647.html 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• објасни на примеру процесе глобализације; 
• критички разматра предности и недостатке глобализације; 
• повезује процесе глобализације са степеном остварености људских права; 
• објасни на примеру улогу међународних организација у процесу глобализације; 
• критички разматра утицај медија у процесу глобализације; 
• наведе основне захтеве антиглобалистичких покрета. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

18.Одговорност за безбедност  
19.Дефиниције глобализације 
20. Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 
глобалном друштву? 
21. Улога медија у процесу глобализације 
22. Најпознатији светски брендови и њихове поруке младима. 
23. Најпознатији светски брендови и њихове поруке младима 2 
24.Представљање тема у оквиру модула 
      Глобализација/УНИЦЕФ,УНЕСКО  
25. Глобализација, УНЕСКО 

26. Представљање тема у оквиру модула Глобализација, култура у свету  

27. Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 
глобалном друштву? 
28. Прикупљање података у оквиру области Глобализација 
29. Прикупљање података у оквиру области Глобализација 2 
30. Сређивање података у оквиру области Глобализација 
31. Анализа података у оквиру области Глобализација 
32. Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру области 
Глобализација 
33. Спорт и глобализација 
34. Насилничко понашање у спорту 
35. Потрошачко друштво – дар глобализације 
36.Људска права и глобализација 
37. Шта смо научили о глобализацији 

Концепт програма почива на идеји да се 
ученици у првом сусрету са темом прво 
упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из 
различитих аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма 
наставник може проширити још неким 
водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и 
интересовањима ученика, као и исходима. 
Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба 
да образложи како би ученицима било 
јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми 
предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и 
ученици се мотивишу за рад, сви остали 
кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја 
треба да траје један час, највише два, и да 
покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује 
како би сви садржаји били покривени 
истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне 
ученицима да се организују. Један од 
могућих начина јесте да с  

сваки ученик определи за то који га 
садржај највише интересује. Простим 
пописом може се утврдити ко би могао с 
ким да ради јер је изабрао исти садржај. 
Мале групе које се формирају око истог 
садржајa не би требало да буду веће од 
четири члана. Уколико се за неки садржај 
определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само 
један ученик истражује неки садржај 
уколико нико други није заинтересован 
или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба 
да се заснива на интересовањима, а не на 
личним преференцијама ко би са ким 
волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке 
теме мења састав групе која ради на 
појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују 
са више различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  ОЕБС - 
ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање  

Висок:Ученик 
сарађује сасвим 
члановимагрупе, 
уважава 

Њиховепотребе,паж
љиво слушадруге, 
поштује договоре 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 
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групе, некасни, своје 
обавезе 

извршава на време и 

тачно. 
 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички Разред: 1 

Предмет: Појединац, група и друштво 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Дужност наставника је да  упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја. Наставник у 
уводном делу, презентује материјал који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему 
најчешће у облику проблемских питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну 
тему са различитих аспеката проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности 
наставник треба да помогне ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. 
Ученици могу да истражују у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред 
прикупљања података са релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће 
је истражити и испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, 
суграђани и стручњаци за неку област. Резултате истраживања и закључке, ученици презентују на 
часу, а могу их презентовати и широј јавности. Наставник континуирано врши и самоевалуацију 
наставног процеса ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места 

појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, 
вредбости и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном 
друштву. 

 

Циљ образовно – васпитног рада:  

Повезивање претходно стечених сазнања са новим, развој критичког мишљења и успостављање узрочно последичних 
односа.  

 

Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталин наставним програмима. Васпитање ученика на начелима поштовања и чувања и 
богаћена културне баштине (домаће, евроске и светске) 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ОД УЗОРА И ИДОЛА ДО ВОЂА И СЛЕДБЕНИКА Време: 17 часова 
Ц
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љ
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в

и
 - Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 

друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 
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- Препозна мултиперспективност приступа програму и наведе науке које се баве питањима појединца, 
групе и друштва 

- Разликује поступке у истраживању 
- Критички разматра понуђене теме из модула „ од узора и идола до вођа и следбеника“ 
- Препозна значај правилно изабраног истраживања 
- Одговорно учествује у групном раду, креира активности у групи уз међусобну сарадњу 
- Опише својим речима сврху социјалних експеримената 
- Учествује у доношењу правила понашања у групи 
- Опише на примеру утицај медија на формирање узора, идола и вођа 
- Идентификује особе на локалном или глобалном нивоу, које су биле или су сада вође и идоли 
- Процени могући развој догађаја у свету имајући у виду актуелне светске вође 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом  
Појединац, група и друштво  

- Правила понашања у групи, вредновање и оцењивање  
 

- Представљање тема у оквиру модула  
Од узора и идола до вођа и следбеника(3)  

- Избор тема и формирање група  
 

- Методе у истраживању  
 

- Прикупљање података о изабраној теми (3) 
 

- Анализа података о изабраној теми  
 

- Презентација добијених резултата  
 

- Осмишљавање/дизајнирање пројекта  
 

- Припрема нацрта пројекта  
- Рад на пројекту (3) 

 
 

- изношењу мишљења и ставова када су 
у питању теме које су актуелне и 
осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
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Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: УСАМЉЕНОСТ, ОДБАЧЕНОСТ, ОТУЂЕНОСТ Време: 20 часова 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
- Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 

друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 
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- Објасни на примеру разлику између усамљености и самоће 

- Критички разматра проблеме са којима се суочавају одбачени појединци 

- Повезује процесе технологизације света и и повећане усамљености и отуђености људи 

- Препознаје стереотипе  и предрасуде у примерима одбачености 

- Процењује могуће последице усамљености, одбачености и отуђености у животу људи у будућности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Представљање тема у оквиру модула 
"Усамљеност, одбаченост, отуђеност" 

- Анализа домаћих задатака на тему: „Животна 
прича глумице Жанке Стокић“; 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност-ВЕЛИКИ БРАТ, и други 
ријалити програми отуђености-зашто имају 
велику гледаност? 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност-Осамљеност као избор. 
Испосници и самоћа. 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност-познати одбачени 
појединци-зашто их је друштво одбацило? 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност /Однос према појединцима 
оптуженим за јерес. 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност/ Одбченост због боје коже, 
расистичка дискриминација 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност Ejџизам 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, отуђеност Ejџизам 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост, Одбаченост сиромашних 

- Предстаљање тема у оквиру модула Усамљеност, 
одбаченост-солидарност међу људима и 
прихватање различитости 

- Формирање група и избор тема 

- Сређивање података у оквиру модула 
Усамљеност, отуђеност, одбаченост 

- Анализа података у оквиру модула Усамљеност, 
отуђеност, одбаченост 

- Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру 
модула Усамљеност, одбаченост, отуђеност 

- Рад на пројекту (4часа) 

- Закључивање и образлагање оцена 
 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 
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Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Језик медији и култура 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички Разред: I 

Предмет: Језик, медији и култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

1 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да подстиче заинтересованост учени- 
ка за проблеме медијске културе као феномена који се тиче свих 
људи и утиче на њихов приватни и на професионалан живот. Те- 
матика се може посматрати са становишта некад и сад, као и кроз 
димензију локално–глобално. 
После уводних активности, у оквиру сваке теме наставник 
презентује мотивациони материјал/подстицај који ученике треба 
да заинтересује за тему, а затим представља садржаје најчешће у 
облику проблемских питања погодних за истраживање. Основни 
метод учења је истраживање и осмишљавање малих пројеката. 
Теме се истражују у групи која треба да има највише пет чланова 
да би се обезбедило што равномерније учешће сваког ученика. По- 
жељно је да наставник направи атмосферу у којој је заинтересова- 
ност за тему основни чинилац избора групе. Тако се обезбеђује да 
се у оквиру сваке теме мења структура група а ученицима пружа 
прилика да сарађују са више различитих чланова. 
Приликом одабира истраживачких активности наставник 
треба да помогне ученицима у избору адекватних извора али и 
техника. Без обзира на избор технике, која је делом условљена из- 
бором теме, потребно је ученике усмеравати ка прикупљању пода- 
така из различитих извора. Препоручује се и обилазак институција 
и организација које се баве медијима и културом у окружењу. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма језик, медији и култура је да 
допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју ме- 
дијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику 
омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и 
даљи професионални развој. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
– процењује значај и утицај информација и извора информа- 
ција и повезује их са сопственим искуством ради решавања 
различитих ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и говора мржње у медијима и има критички однос према њима; 
– одговорно се односи према креирању сопствених медијских порука; 
– комуницира на конструктиван начин; 
– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ унапређивање медијске културе; 
– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 

  



Гимназија, 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Јавни наступ 
Време: септембар, октобар, 
новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативости, естетске перцепције и укуса; развој свести о себи, развој 
самоиницијативе, способности самовредновања и изражавања свог мишљења; успешна реализација јавног 
наступа. 

И
сх

о
д

и
 

– 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

14. Упознавање с предметом Језик, медији и култура; 
планом и програмом, 

15. Оквири јавне сфере, 
16. Вербална и невербална комуникација, 
17. Дикција, естетика и култура у јавним наступима, 
18. Израз и стил говорника, 
19. Асертивна комуникација, 
20. Конфронтирање у јавним наступима, 
21. Јавни наступ некад и сад, 
22. Савремене технике у јавним наступима 
23. Медијско освајање јавног наступа, 
24. Моћ утицаја на публику јавног наступа, 
25. Манипулација, 
26. Успешан јавни наступ. 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 

Пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Креатори и примаоци медијских порука 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа; одговоран приступ у креирању и објављивању медијских садраја; развој стваралачких способности, 
креативности, естетске перцепције и укуса. 

И
сх

о
д

и
 

– Критички се односи према медијским садржајима, разликује чиње- 
нице од интерпретације; 
 
– бира медијске садржаје руководећи се њиховим квалитетом и 
сопственим потребама; 
– изражава негативан став према препознатим примерима медијске 
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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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13. Комуникација, 
14. Механички медији масовне комуникације 
15. Електрински медији масовне комуникације 
16. Функције медија масовне комуникације 
17. Медијски садржаји 
18. Представљање деце и младих у медијима 
19. Сензационализам у медијима 
20. Лажне вести 
21. Слобода говора 
22. Моћ утицаја и ограничења различитих медија 
23. Медији – фактор формирања или праћења укуса 

јавности? 
24. Будућност медија 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Вредности Време: април, мај, јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Препознавање позитивних вредности, оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примена знања  
и вештина у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради унапређивања личног 
живота и економског, социјалног, естетског и демократског развоја друштва. 

И
сх

о
д

и
 

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. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

13. Култура, 
14. Култира и комуникација, 
15. Масовна, глобална и дигитална култура, 
16. Вредности, 
17. Вредносне орјентације, 
18. Примери друштва/културе, 
19. Типови друштва/културе према врховној 

вредности, 
20. Комерцијални садржаји у медијима, 
21. Скривене поруке, 
22. Вредновање медијских порука, 
23. Псеудовредности у култури, 
24. Вредности у култури. 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички смер Разред: I 

Предмет: Латински језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Заступљен је фронтални и интерактивни начин рада,са констектуалним приступом. Усмереност на 
матерњи и стране језике у смислу терминологије,пре свега научне. Граматика се усваја путем 
језичких активности слушања и говора на нивоу разумевања и примене. Подразумева се да се 
језичка знања и компетенције усвајају и продубљују заједно са стицањем знања из културне 
историје,латинских изрека,одломак из прозног текста,песме или епиграма. Препоручују се 
лингвистичке радионице, илустровање латинских пословица, читање римске књижевности. 
Писмене провере знања се реализују у другом полугодишту. 
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ и задаци учења латинског језика јесте да се ученик 

усвајањем фунционалних знања о језичком систему латинског језика и римској култури оспособи за 
разумевање, превођење и интерпретацију прилагођеног текста, препознавање утицаја латинског језика на 
уобличавање лексике и фразеологије у савременим језицима и уочавање значаја културног наслеђа античке 
културе. Стицање опште и специфичне предметне компетенције и међупредметне компетенције. Развој 
комуникације на вишем говорном нивоу. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Именице-деклинације /Како су Римљани 
становали; Римски форум;Римске државне институције; Живот на 
селу; Римска религија и култови; Писање и издаваштво 

Време:септембар-новембар      

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање деклинације по начину навођења именица 

-разумевање функције падежа 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-по навођењу,препознаје којој деклинацији припада именица 

-разуме функцију падежа 

-има основно знање о начину живота у Риму и римских државних институција  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Именице прве „А“ деклинације;/MATRONAE CENAM 
EXSPECTANT 
-Именице друге „О“ деклинације;/IN FORO 
-Именице треће деклинације (сугласничке основе,основе 
на „I“)/PUERI CICERONI OCCURUNT;IN ARCANO 
-Именице четврте „U“ деклинације/MARCUS MULTA 
QUAEREBAT 
-Именице пете „Е“ деклинације/CICERONIS EPISTULA 
 

Ученици анализирају и преводе текстове. Увежбавају 
функцију падежа на примерима за вежбање у уџбенику. 
Уочавање законитости у промени по падежима. Теме из 
културне историје могу се обрадити и путем 
презентације, паноа. Ученици се упућују на рад са 
подацима,развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију,комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада, усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани и групни облик рада      
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник, 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет. 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету, активност на часу,извршавање школких и домаћих 
радова.      

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
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2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Придеви прве,друге и треће 
деклинације/Римски форум;Позориште и игре 

Време:октобар-новембар- 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање придева по начину навођења 

-промена и функција придева 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна којој деклинацији припада придев,по начину навођења 

-слаже придев са именицом у роду броју и падежу 

-има основно знање о значају Римског форума и позоришних,гладијаторских и игара у цирку. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Придеви прве и друге деклинације/ IN FORO 
-Придеви треће деклинације/ IN THEATRO 

Ученици мењају синтагме,придев са именицом, кроз 
падеже. Анализирају и преводе текстове. 
Теме из културне историје могу се обрадити и помоћу 
презентације, израде паноа. Ученици се упућују на рад 
са подацима и информацијама, развијају компетенцију 
за учење, естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Компарација придева/Римска војска Време:март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање придева у првом или другом степену поређења 

-учење облика неправилне компарације 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 -препозна придев који се налази у основном облику, првом или другом степену поређења 

-зна облике неправилне компарације 

-има основно познавање теме из културне историје о римској војсци, војним логорима и највише војне 
почасти-тријумфу 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Компарација придева 
-Неправилна компарација 
-Описна компарација 
QUINTUS DE BELLO GALLICO NARRAT 

Ученици граде компаратив и суперлатив од основног 
облика придева. Анализирају и преводе текст. Тему из 
културне историје могу обрадити и помоћу 
презентације, израде паноа. Ученици се упућују на рад 
са подацима и информацијама, развијају компетенцију 
за учење, естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Заменице:личне, лично-
повратна,показне,присвојне,упитно-односна./Терме и купатила, 
Школе и образовање 

Време:октобар-јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-познавање функције заменица 

-препознавање заменичке промене  

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-користи и преводи заменицу у одговарајућем облику 

-препозна падеж,број и род код присвојних,показних и односно-упитне заменице 

-има основно знање о темама из културне историје  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Присвојне заменице 
-Заменица quis 
-Личне заменице и лична повратна заменица 
-Показне заменице и односно-упитна заменица 

Ученици анализирају и преводе реченице. Препознају 
падеж,број и евентуално род заменице. Примењују 
значење и превод заменице у одговарајућем облику, 
пример показне заменице is,ea,id која се користи 
као,показна ,лична и присвојна заменица. Анализирају 
и преводе текст. Тему из културне историје могу 
обрадити и помоћу презентације, израде паноа. Ученици 
се упућују на рад са подацима и информацијама, 
развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Бројеви (основни и редни)/ Култура исхране и 
кулинарство 

Време:фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-препознавање бројева,основних и редних 

-познавање промене код променљивих бројева 

-познавање теме из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна основне и редне бројеве по навођењу 

-зна промену редних попрвој и другој деклинацији и промену променљивих основних бројева 

-има основно знање о култури исхране античког Рима 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Основни бројеви 
-Редни бројеви 
-IN MACELLO 

Ученици анализирају и преводе реченице. Препознају 
падеж,број и род редних и променљивих основних 
бројева. Анализирају и преводе текст. Тему из културне 
историје могу обрадити и помоћу презентације, израде 
паноа. Ученици се упућују на рад са подацима и 
информацијама, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Глагол esse;глагол posse/ Како су Римљани 
путовали 

Време: септембар-децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање лица,броја и времена глагола esse 

-препознавање облика глагола posse 

-основно знање теме из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна лице, број и време глагола esse и глагола posse 

-примени одговарајуће облике приликом превода са српског на латински језик 

-има основно знање о теми из културне историје „Како су  Римљани путовали“ 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Глагол esse и времена глагола esse 
-Императив презента глагола esse 
-Презент глагола posse/ CICERONES IN 
GRAECIAMNAVIGANT 

Облици глагола esse углавном се уче напамет.  
Препознају време и број.Ученици анализирају и 
преводе текст. Тему из културне историје могу обрадити 
и помоћу презентације, израде паноа. Ученици се 
упућују на рад са подацима и информацијама, развијају 
компетенцију за учење, естетичку компетенцију и 
комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник,интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Глаголи;времена презентске основе/ 
Одевање;Писање и издаваштво 

Време:септембар-новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање времена презентске основе;презент,импрфекат и футур први 

-превођење и разликовање глаголске радње 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна време, лице, број и стање глаголске радње 

-преведе глаголски облик са латинског на српски језик и са српског на латински језик 

-има основно знање о темама из културне историје 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Презент глагола све четири конјугације 
-Имперфекат 
-Футур први 

Ученици савладавају грађење времена, тако што 
одређују презентску основу, додају личне 
наставке,(тематске вокале), а код имперфекта и футура 
првог, временске форманте између основе и личних 
наставака. Ученици анализирају и преводе текст. Тему 
из културне историје могу обрадити и помоћу 
презентације, израде паноа. Ученици се упућују на рад 
са подацима и информацијама, развијају компетенцију 
за учење, естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Глаголи; Времена перфекатске 
основе/Илијада и Одисеја; Атина 

Време:децембар-мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-препознавање времена перфекатске основе; перфекат, плусквамперфекат и футур други 

-превођење и разликовање глаголске радње 

-познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-препозна време, лице, број и стање глаголске радње 

-преведе глаголски облик са латинског на српски језик и са српског на латински језик 

-има основно знање о темама из културне историје 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Перфекат/LUCIUS PATREM FUGIT 
-Плусквамперфекат /IN CORCYRA 
- Футур други/IN ARCE ATHENARUM 

Ученици савладавају грађење времена, тако што 
одређују перфекатску основу, додају завршетке. 
Ученици анализирају и преводе текст. Тему из културне 
историје могу обрадити и помоћу презентације, израде 
паноа. Ученици се упућују на рад са подацима и 
информацијама, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
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2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Пасив/ Хеленистичка култура и Родос; Брак и 
породица; Седам светских чуда; Римске провинције и градови на 
нашем тлу; Политичка ситуација у Риму 50/49.год.п.н.е. 

Време:април-јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Препознавање глаголских облика у пасиву  

-Превођење у пасиву и активу 

-Познавање тема из културне историје 

И
сх

о
д

и
 

-Препозна стање глаголског облика, време,лице и број 

-Преведе реченицу у пасиву и активу ако је у реченици исказан вршилац глаголаске радње 

-Има основно знање о темама из културне историје 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Пасивни презент/ RHODUS 
-Пасивни имперфекат / DE TULLIAE NUPTIIS 
-Пасивни футур први / CICERO PROCONSUL 
-Пасивни перфекат, плусквамперфекат и футур други / 
REDITUS 

Ученици савладавају грађење времена, тако што 
одређују основу, додају пасивне личне наставке. Код 
пасивног имперфекта и футура првог и карактеристичне 
временске форманте.Пасивни перфекат, 
плусквамперфекат и футур други , помоћу партиципа 
перфекта пасивног и глагола esse. Ученици анализирају 
и преводе текст. Тему из културне историје могу 
обрадити и помоћу презентације, израде паноа. Ученици 
се упућују на рад са подацима и информацијама, 
развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију и комуникацију. 

Методе рада 
Комбиновани метод рада;усмено излагање,дијалошка метода,демонстрације, рада на 
тексту,метода писаних радова 

Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани,рад у пару, групни рад. 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, интернет 

Начин праћења 
Однос ученика према предмету,активност на часу,извршавање школских и домаћих 
радова. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци; Латинске израке и изрази Време:септембар-јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Провера знања писаним путем 

-Учење латинских изрека и израза 

-Систематизација садржаја  

И
сх

о
д

и
 -Писаним путем преводи текст, користећи речник 

-Репродукује латинске изразе и изреке, зна значење и примену истих 

-Побољша комуникацију на вишем нивоу, реферира на матерњем и страном језику у смислу терминологије 
и развија способност лакшег изучавања језика латинског порекла,препознаје сегменте римске културе 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Први писмени задатак-превод текста  
-Други писмени задатак-анализа и превод реченица 
-Латинске изреке и изразе у уџбенику 

Ученици преводе текст са латинског на српски 
језик,користећи речник. Превод је сублимација 
усвојених садржаја, способност и вештина ученика за 
превод са страног на матерњи језик.Неки ученици боље 
презентују знање писаним путем, док приликом 
анализе,у већој мери, показују ниво усвојеног 
граматичког садржаја.Познавњем латинских изрека и 
израза,усвајају виши ниво комуникације у говору. 
Ученици се упућују на рад са подацима и 
информацијама, развијају компетенцију за учење, 
естетичку компетенцију и комуникацију. 

Методе рада Комбиновани метод, рад на тексту,метода писаних радова 
Облици рада Фронтални,индивидуални и индивидуализирани 
Ресурси Латински језик за први разред гимназије,Завод за уџбенике,2019; речник;штампани текст 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Уџбеник, речник 

Начин праћења Однос ученика према предмету,активност на часу, презентација рада 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3.   
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 
      

2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.2.5. 2.СТ.1.3.3. 
2.СТ.1.4.4. 2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3. 2.СТ.1.5.4. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује за ученике који имају потешкоће са савладавањем наставног садржаја. Реализује се 
један час недељно или по потреби. Ученицима се дају лакши примери да би били мотивисанији за усвајање нових 
садржаја и повећали самопоуздање.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се реализују за ученике који показују изузетан интерес према предмету и потребу за даље 
напредовање. Додатна настава се реализује један час у недељи. Ученици усвајају проширен садржај, преводе 
припремљене текстове и припремају се за такмичење у знању латинског језика. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из латинског језика. 
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Други разред 

Српски језик и књижевност 

 

Образовнипр
офил: 

     друштвено-језички смер Разред:  други 

Предмет:      Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд часова: 

148 

Просветни гласник: Број 

4/2020-
1; 
12/202
0-1 

Година: 
2021/2
2. 

Начин 
реализације: 

    Настава Српског језика и књижевности се у највећој мери реализује путем форнталног начина 
рада. У неким ситуацијама, када то дозвољава циљ часа или наставна јединица, могуће је 
организовати рад у групи или паровима. У непосредном раду истиче се значај функционалне 
писмености, као и писмености уопште и важност неговања језичке културе. На часовима се прати 
активност и изражавање ученика, познавање и тумачење књижевних дела, савладаност градива из 
језика. 
    Планом и програмом предмета предвиђена су 4 писмена задатка који се реализују тако што се два 
писмена задатка израђују у првом, а два у другом полугођу. Писмени задаци су, најчешће, везани за 
претходно обрађено градиво и на тај начин се поред провере писмног изражавања и писмености 
ученика проверава и савладаност обрађеног градива. 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 

    Развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву; 
оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; оспособљавање за решавање 
проблема, комуникацију и тимски рад; поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавања различитости; развој мотивације и самоиницијатива за учење, оспособљавање за 
самостално учење, способност самовредновања и изражавања сопственог мишљења; пун интелектуални, емоционални, 
социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 
развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; развијање ненасилног понашања и успостављање 
нулте толеранције према насиљу; развијање позитивних људских вредности; развијање компетенција за разумевање и 
поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 
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.Ученик изражава и тумачи идеје, мисли, 
осећања, чињенице и ставове у усменој и писаној форми; прикупља, анализира, организујe и критички процењујe 
информације; ефикасно и критички користи научна и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, 
животу других и животној средини; ради ефикасно са другима као члан тима, групе, организације и заједнице; зна како да 
учи; уме да разликује чињенице од интерпретација; поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне 
технологије; одговорно и ефикасно управља собом и својим активностима; 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; покрећe и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има 
предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању циљева и постизању успеха; остварује идеје, планира и управља 
пројектима ради постизања циљева који доприносе личној афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 
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. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Барок Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања из области барока, упознавање са одликама правца, представницима; повезивање епохе 
барока и савременог књижевног стваралаштва. 

И
сх

о
д

и
 –Наведе и објаснидруштвено-историјскеоколности које су утицалена појаву барока у српскојкултури; 

–упореди стилска средствабарока са уметничкимсредствима претходнихепоха (праваца);. 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Гаврлил Стефановић Венцловић „Црни биво у срцу“ и 
„Беседа шајкашима“, Захарија Орфелин „Плач Сербији“. 

Упознавање ученика са животом и радом наведених 
писаца као и са њиховим доприносом развоју 
књижевности, али и језика, писма и културе. Анализа и 
тумачење предвиђених дела. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Читанка, збирка приповедака, књижевна критика 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање, осећајност  

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, читалачка свест 

ОС по нивоима 
2СЈК124, 2СЈК126, 
2СЈК129 

2СЈК222, 2СЈК225, 
2СЈК227, 2СЈК228, 
2СЈК229 

2СЈК321, 2СЈК322, 
2СЈК324, 2СЈК325, 
2СЈК328 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Класицизам Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања из области класицизма, упознавање са одликама правца, представницима; уочавање 
повезаности са бароком и просветитељством. 

И
сх

о
д

и
 –Наведе и објаснидруштвено-историјскеоколности које су утицалена појаву класицизма у српскојкултури; 

–упореди стилска средствакласицизма са уметничкимсредствима претходнихепоха (праваца). 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Ж. Б. П. Молијер „Тврдица“ 
Упознавање ученика са животом и радом наведеног 
писца. Анализа и тумачење дела. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Комедија 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање, осећајност  

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, читалачка свест 

ОС по нивоима 
2СЈК124, 2СЈК126, 
2СЈК129 

2СЈК222, 2СЈК225, 
2СЈК227, 2СЈК228, 
2СЈК229 

2СЈК321, 2СЈК322, 
2СЈК324, 2СЈК325, 
2СЈК328 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Просветитељство Време: септембар, октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања из области просветитељства, упознавање са одликама правца, представницима; уочавање 
историјских околности у којима се јавио овај правац, како у нашој земљи, тако и у Европи; истицање значаја 
просветитељства за целокупни културолошки развој српског народа. 

И
сх

о
д

и
 –Наведе и објаснидруштвено-историјскеоколности које су утицалена појаву барока у српскојкултури; 

–упореди стилска средствапросветитељства са уметничкимсредствима претходнихепоха (праваца); 
–одреди друштвени икултуролошки значајпросветитељских идеја,посебно у српској култури. 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Доситеј Обрадовић – Писмо Харалампију; Живот и 
прикљученија 

Доситеј Обрадовић – Востани Сербије 
Јован Ст. Поповић – Кир Јања 

 

Упознавање ученика са животом и радом наведених 
писаца као и са њиховим доприносом развоју 
књижевности, али и језика, писма и културе. Анализа и 
тумачење предвиђених дела. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Комедија, Читанка, књижевне критике 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање, осећајност  

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, читалачка свест 

ОС по нивоима 
2СЈК124, 2СЈК126, 
2СЈК129 

2СЈК222, 2СЈК225, 
2СЈК227, 2СЈК228, 
2СЈК229 

2СЈК321, 2СЈК322, 
2СЈК324, 2СЈК325, 
2СЈК328 

 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Романтизам 
Време: октобар, новембар, 
децембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са одликама романтизма, као и европским и српским представницима овог правца; 
уочавање утицаја друштвених околности на појаву овог правца; упознавање ученика са типом бајроновског 
јунака; уочавање националног духа који доминира у време романтизма. 

И
сх

о
д

и
 

–Наведе и објаснидруштвено-историјскеоколности које су утицалена појаву барока у српскојкултури; 
–упореди стилска средстваромантизма са уметничкимсредствима претходнихепоха (праваца); 

–објасни утицај романтизмана формирањенационалног идентитета; 
–састави табелу санајзначајнијимпредставницимаромантизма, њиховимделима и одликама; 
–упореди стилскекарактеристике европскоги српског романтизма. 
 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Новалис – фрагменти 773, 780, 1186, 1187, 1188, 
1197, 1204, 1209, 1214, 1229, 1778 

Џ. Г. Бајрон – Путовање Чајлда Харолда 
А. С. Пушкин−Евгеније Оњегин;Цигани 
Х. Хајне – Лорелај 
Е. А. По – Гавран; Пад куће Ашерових 
Вук Ст. Караџић као критичар: критика романа М. 

Видаковића Љубомир у Јелисиуму 
Вук Ст. Караџић – Писмо кнезу Милошу 
П. П. Његош – Горски вијенац 
Бранко Радичевић – Кад млидија умрети 
Ј. Ј. Змај – Ђулићи увеоци (избор) 
Ђура Јакшић−Орао; На Липару 
Лаза Костић – Међу јавом и мед сном; 
Santa Maria della Salute; Спомен на Руварца. 

 

Упознавање ученика са животом и радом песника и 
писаца европског и српског романтизма. Упознавање са 
одликама романтизма уоченим у књижевним делима. 
Анализа књижевних дела и њихових стилских одлика. 
Упознавање са бајроновским јунаком и његовим 
варијацијама у књижевним делима романтизма.  

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Читанка, изворна дела, књижевне критике 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање, осећајност  

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, читалачка свест 

ОС по нивоима 
2СЈК124, 2СЈК126, 
2СЈК129 

2СЈК222, 2СЈК225, 
2СЈК227, 2СЈК228, 
2СЈК229 

2СЈК321, 2СЈК322, 
2СЈК324, 2СЈК325, 
2СЈК328 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Реализам  
Време: јануар, фебруар, март, 
април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са одликама реализма, његовим представницима у европској и српској књижевности, 
као и са друштвеним и историјским околностима у којима је настао. Прављење поређења са претходним 
правцем и уочавање промена које су се десиле у књижевности. 

И
сх

о
д

и
 

–Наведе и објаснидруштвено-историјскеоколности које су утицалена појаву барока у српскојкултури; 
–упореди стилска средствареализма са уметничкимсредствима претходнихепоха (праваца); 
–утврди разлике у приступустварности романтизма иреализма: 
–упореди и примеримаилуструје књижевнеодлике дела која припадају реализму; 
–протумачи и вреднујепосебности књижевнихјунака и јунакињареализма (проблем рода,идентитета, класне 
раслојености). 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Оноре де Балзак – Предговор Људској комедији; 
Чича Горио 

Н. В. Гогољ – Шињел 
Л. Н. Толстој – Ана Карењина 
Светозар Марковић – Певање и мишљење; Реалност 

у поезији (књижевност) 
Милован Глишић – Глава шећера 
Јаков Игњатовић – Вечити младожења  
Лаза Лазаревић – Ветар 
Радоје Домановић – Данга 
Стеван Сремац – Ибиш-ага 
Симо Матавуљ – Поварета 
Бранислав Нушић – Госпођа министарка 

 

Упознавање ученика са одликама реализма, као и са 
животом и радом европских и српских писаца. Анализа 
дела, тумачење ликова и друштвене слике у делима. 
Уочавање идеје и поруке дела. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Читанка, изворна дела, књижевна критика 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање, осећајност  

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, читалачка свест 

ОС по нивоима 
2СЈК124, 2СЈК126, 
2СЈК129 

2СЈК222, 2СЈК225, 
2СЈК227, 2СЈК228, 
2СЈК229 

2СЈК321, 2СЈК322, 
2СЈК324, 2СЈК325, 
2СЈК328 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Домаћа лектира 
Време: током целе школске 
године 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Прављење паралеле између савременог књижевног стваралаштва и стваралаштва одређених епоха у 
прошлости. Уочавање повезаности мотива, теме, идеје дела насталих у 18. и 19. веку и дела насталих у 20. 
веку. 

И
сх

о
д

и
 –Анализира и упоредииздвојене проблеме укњижевним делима којаприпадају различитимепохама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Милорад Павић „Силазак у лимб“ 
Драгослав Михаиловић – Кад су цветале тикве 
Иво Андрић – Пут Алије Ђерзелеза 
Иво Андрић – Мост на Жепи; Аникина времена 

 

Анализа и  тумачење наведених књижевних дела; 
уочавање идејне и мотивске повезаности са делима из 
доба барока и реализма. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Читанка, изворна дела, књижевна критика 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање, осећајност  

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, читалачка свест 

ОС по нивоима 
2СЈК124, 2СЈК126, 
2СЈК129 

2СЈК222, 2СЈК225, 
2СЈК227, 2СЈК228, 
2СЈК229 

2СЈК321, 2СЈК322, 
2СЈК324, 2СЈК325, 
2СЈК328 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Култура писменог и усменог изражавања 
Време: током целе школске 
године 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са правописним правилима српског језика, као и са принципима писања ћирилицом и 
латиницом; обнављање функционалног раслојавања језика; израда писмених задатака ради провере 
савладаности градива и писменог изражавања ученика. 

И
сх

о
д

и
 

–Примени правописнарешења у вези са писањемскраћеница; 
–примени основнатипографско-правописнарешења у вези са куцаним 
 историју књиге ибиблиотеке; 
–учествује у јавнимразговорима са вишеучесника (на теме изобласти језика и 
књижевности); 
–обликује свој говор премаситуацији и применикњижевнојезичку норму; 
–састави сложенији текст,користећи се описом иприповедањем. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

16. Принципи српске језичке норме – ћирилица и латиница 
17. Правописна вежбања: састављено и растављено писање 

речи; разлике у писању заменица са предлогом по (нпр.: по 
нешто/понешто) и речцом год (нпр.: ко год/когод), придева, 
писања предлога на и у са збирним бројевима: надвоје 
(поделити), натроје, удвоје, утроје, учетворо 

18. Правописна вежба – писање вишечланих бројева, датума, 
година... 

Правопис – писање скраћеница (језичка култура) 
Функционално раслојавање језика 
Функционални стилови: административни стил; 

публицистички стил 
19. Приручници за неговање језичке културе 
20. Писмени задаци; 

–објасни разлику измеђуетимолошког и фонолошког 
правописа; 
–напише текст, 
примењујући форме и 
обележја публицистичког 
и административног стила. 
 

Представљање правописних правила ученицима и 
вежбање на тексту, као и провера усвојених правила. 
Обнављање функционалног раслојавања језика с 
посебним освртом на административни и 
публицистички стил уз евентуалну примену савладаног 
градива на тексту кроз конкретне задатке. Израда 
писмених задатака у октобру, децембру, марту и мају. 
Писмени задаци су везани за обрађено градиво и на тај 
начин се проверава и савалданост градива (прочитана 
књижевна дела) и писмено изражавање ученика где се 
увиђа и савладаност правописних правила. 

Методе рада Дијалошка и текстуална 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Граматика, Правопис српског књижевног језика, вежбанке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писмени задаци, правописне вежбе 

Начин праћења 
Исправка писмених задатака са коментарима о одговору на тему и поштовање 
правописних и граматичких правила; провера правописних вежби 

ОС по нивоима 
2СЈК134, 2СЈК132, 
2СЈК133 

2СЈК231, 2СЈК232       

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Историја језика Време: септембар и новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање градива из области развоја српског књижевног језика до 19. века; обнављање и проширивање 
знања о Вуковој језичкој и правописној реформи. 

И
сх

о
д

и
 - Истиче особености развоја српског књићевног језика до појаве Вука; 

- Наводи одлике реформе писма Саве Мркаља; 

- Истиче значај Вуковог рада за развој српског књижевног језика и важност 1847. године. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Историја српског књижевног језика до 19. века: 
обанављање 

Почеци стандардизације српског књижевног језика: 
реформа грађанске ћирилице Саве Мркаља 

Књижевни језик Срба у 19. веку 
Почеци стандардизације српског књижевног језика: 

Вукова језичка реформа 
Вукова језичка реформа: Предговор Српском 

рјечнику 
Значај године 1847. 

 

Проверава се знање ученика о развоју српског 
књижевног језика до 19. века како би се уочио 
континуитет у развоју доласком Вука Караџића. 
Ученици се упознају са реформом писма Саве Мркаља, 
а онда и радом Вука Караџића на усавршавању писма и 
правописа, као и граматике српског језика.  

Методе рада Монолошка и дијалошка 
Облици рада фронтални 
Ресурси Граматика  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика 

Начин праћења Активност ученика на часу 

ОС по нивоима 2СЈК112 2СЈК211       

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Морфологија 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март, април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Проширивање знања из области морфологије (врсте речи, граматичке и морфолошке категорије 
речи); упознавање ученика са појмом морфеме. 

И
сх

о
д

и
 

–Објасни појам морфеме иразликује граматичку одтворбене анализе речи(творбену основу 
инаставак и граматичкуоснову и наставак); 
–примени системска знањао врстама и подврстамаречи и њиховим граматичким категоријама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Морфологија у ужем смислу: реч и морфема 
Врсте морфема  
Именице: морфолошке категорије 
Именице: врсте именица 
Заменице – врсте, промена 
Придеви – морфолошке категорије 
Бројеви 
Глаголи: морфолошке категорије 
Глаголи: глаголски вид и глаголски род 
Глаголи: конјугација; стање (актив и пасив) 

Непроменљиве врсте речи: прилози, предлози, везници, 
речце, узвици 

Ученици ће бити подстакнути да обнове градиво из 
морфологије у основној школи, а онда ће се то знање 
проширити оним што је предвиђено за рад у средњој 
школи. Ученици ће бити упознати са појмом 
морфолошких и граматичких категорија, са морфемом 
као језичком јединицом, грађењем актива и пасива, 
подврстама глаголског вида и рода, деклинационим 
врстама именица. 

Методе рада Монолошка и дијалошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Граматика 
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Инструменти Усмени одговори ученика, тест 

Начин праћења Активност ученика на часу, израда теста  

ОС по нивоима 2СЈК114 2СЈК214 2СЈК313 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика и 
књижевности. Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода.  Бирају се кључна дела 
епохе модерне и авангарде, као и капитална дела из програма лектире. Пажња се усмерава на основне појмове из 
творбе речи, лексикологије, синтаксе и стилистике. Ради се на усвајању основних појмова из културе писменог 
изражавања (писање полусложеница, транскрипција). Читају се одломци, врши се анализа одабраних одломака, раде 
се одабране вежбе из језика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  Организује се по 
потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, њихова креативност, упућују се 
на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и књижевности, усмеравају се у зависности 
од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска, новинарска). Додатна настава 
подразумева и припрему ученика за такмичења из српског језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна 
олимпијада. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Енглески језик 

Образовни 
профил: 

DRUSTVENO-JEZICKI SMER  Разред: 

 II -2/1 
      2/2 
      2/3 
 

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

2+05 
Годишњи 
фонд часова: 

74+18.
5 

Просветни гласник: Број 4/2020 Година: 
2020. 
2021. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз часове  теорије и вежби (74+18,5). На часовима 
вежби одељење се дели на две групе, групу А и Б. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада 
наставних јединица обавља се користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, 
DVD-ROM, ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току 
школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и 
домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, 
мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Ради  се на стицању стратешких компетенција као што су: 
коришћење раније усвојених знања, дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, 
предвиђање, анализа и критичко расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и 
реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања 
говора. 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. 

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног 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.Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 

I - ТЕМА/МОДУЛ: 0, 1 Обнављање градива / Unit 1 LOOKS(1.1-
1.7 & Review) Свакодневни живот (дневна рутина,  слободно време, 
интересовање, хоби) 

 

Време: СЕПТРЕМБАР 

Ц
и
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Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стртегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (Defining relative clause) и вокабулара (Work). Обрада 
вокабулара : appearance, personality. Обрада граматике: Dynamic and state verbs. 



Гимназија, 
Лесковац 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Успешно користи знања, вештине и навике којима је овладао у претходним школским годинама. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, ушутстава и обавештења о темама из свакодневног живота 

и делатности. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 

износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Са разумевањем слуша радио програм о пријатељству. 
- Са разумевањем чита кратак новински чланак у вези са генима, генетиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
1 

1.Уводни час - 
упознавање ученика с планом 
наставе и учења за други 
разред 

 
1-A Revision of tenses and grammar  

0.1/0.2/0.3/0.4 

2.  

1.1-Looks -Adjectives 
for describing appearance and 
personality-obnavljanje 

 
3. 1.2 Dynamic and State 

Verbs 

 
1-B Revision of tenses and grammar  

0.1/0.2/0.3/0.4 
4. 1.3 Listening  

5. 1.4 Reading –multiple choice –
Teen science  

2-A Revision – 0/.5/0.6/0.7/0.8 

6. 1.5.Grammar –Present perfect 
conitnuous tense  

7. 1.6 Speaking  
Describing photos  

2-B Revision – 0/.5/0.6/0.7/0.8 

8. 1.7 Writing  
A description of a person  

9.  Focus review 1 

3-A WB Reviev  

 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходног разреда  

(обнављање времена The Simple Present,The Present 
Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, The Future 
Forms, првог и другог кондиционала, компаратива и 
суперлатива, вокабулара везаног за одећу и куповину, 
књига и филмове, технологију). Подсетити ученике за 
модалне глаголе који изражавају обавезу и обновити 
вокабулар везан за образовање и рад. Обрадити вокабулар 
за  описивање  људи (њихов изглед) и дискутовати  о 
њиховим личностима. Обрадити разлику и употребу 
глагола стања и радње. Обратити пажњу на вештину  
слушања радио програма о пријатељству са разумевањем, 
и вештину читања кратког новинског чланка у вези са 
генима, генетиком да би се разумеле главне појединости у 
чланку. Обрадити The Present Perfect Continuous 
користећи монолошко - дијалошки и комуникативни 
методкоји граматичку грађу доводи у везу са 
одговарајућим комуникативним функцијама и темама. 

Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 Just do it! (2.1-2.7 & Review) 

Спортови и спортске манифестације 

 

Време:ОКТОБАР 
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 Обрада вокабулара : sport, compound nouns, collocations. Обрада граматике: Narrative tenses Разумевање 
детаља кратких разговора о узорима. Разумевање главних идеја чланка о параолимпијској атлетичарки. 
Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се тражи или да нечије мишљење и како да се 
изрази слагање или неслагање са нечим. 
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази потребне информације  у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 

- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Описује начине одевања и нагађа у вези са људима на фотографијама. 
- Користећи електронску пошту описује изглед и карактеристике особа. 
- Дискутује о спортским активностима користећи адекватан вокабулар. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 
6 

2.1 / Just do it ! 
2.2/Narrative tenses  
Vocabulary /sport , compund nouns, collocations  
 

3/B WB Review 

7 2.3/ Listening  
Sentence completion  /2.4 Reading  
Gapped text 

4-A WB Excercises  
2.1/2.2/2.3 

8 2.5/2.6  
Grammar –Verb patterns  
Speaking  
Asking for opinions , agreeing and disagreeing  

4-B WB Excercises  
2.1/2.2/2.3 

9 2.7/ Writing 
Focuus  Review  2  

5-A WB Excercises  
2.4/2.5/2.6/2.7 
WB    Review  2 

10 Short grammar test  

5-B WB Excercises  
2.4/2.5/2.6/2.7 
WB Review  2 

 

Увођење вокабулара везаног за спорт и 
дискусија о спортским активностима, 
изражавање слагања и 
неслагања,прихватања или упућивања 
позива. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања чланка на задату 
тему. Увести  наративна времена : The 
Simple Past, The Past Continuous, The Past 
Perfect. Користећи комуникативни 
приступ и еклектички метод обрадити 
разумевање главних идеја чланка о 
параолимпијској атлетичарки.Обрадити 
разликовање разних глаголских 
структура: verb+ to+ infinitive, verb + 
object + to infinitive 
Verb + ing, modal verb + infinitive without 
to. Користећи комуникативан метод рада 
увежбати изражавање слагања/неслагања, 
предлагања, прихватања или упућивања 
понуде или позива. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2.1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
 

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 Going places(3.1-3.7 & Review) - Познати 
градови и њихове знаменитости  

 

Време:НОВЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : compound nouns, travel collocations, phrasal verbs. Учење како да се тражи или да 
савет.Учење писања приче. 

Учењејезичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура used 
to/would. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе 
на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, 
кратке новинске вести). 

- Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Са разумевањем пише кратак чланак, по моделу, у вези са догађајем који се догодио у прошлости. 
- Дискутује о путовањима и различитим облицима превозних средстава. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

  
19. 

3.1 Going places  
Travel collocations-compound 
nouns-phrasal verbs  

20. 3.2/.3.3. 
Grammar , present and past 
speculation, Listening (multiple 
choice) 

6/A WB 3.1/3.2/3.3 

21. 3.4. Reading , mutilple 
matching  

22. 3.5.Grammar  
Used to and would   

6/B WB 3.1/3.2/3.3 

23. 3.6    Speaking   
Asking for and giving advice 

24. 3.7. Writing –stories about 
journeys  

7/A Writing a short story 

25. Focus review 3  
 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
познате градове и њихове знаменитости и уче 
колокације везане за путовања, фразалне глаголе и 
сложене именице које користе приликом путовања 
авионом. Упознати ученике сајезичким спекулацијама у 
садашњем и прошлом времену и граматичким 
структурама used to/would. Обратити пажњу на  
проналажењу  специфичних детаља у кратким 
текстовима и разумевању главних идеја у конверзацији. 
Вежбати у пару како се тражи или даје савет. Обрадити 
писање приче - увод, главни параграфи, закључни 
параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

      

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IVEat up 

Храна 

 

Време:ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР/Феб
руар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Обрада вокабулара : food, flavours, textures. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја чланка. Учење о изражавању будућих радњи. Учење како да се тражи или да савет. Учење писања 
имејла. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке      

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Eat up 

26 The first written paper  

7/B Writing a short story 

 

27 Correction of the first written paper  

28 4.1 Eat up ! Describing food (like and dislike)  

8/A WB 4.1/4.2/4.3 

29 4.2 Grammar  
Future clauses  

30 4.3 Listening –multiple matching  

8/B WB 4.1/4.2/4.3 

31 4.4 Reading mutiple choice  

32 4.5 Grammar – future continous and future 
perfect  

9/A WB 4.4/4.5 Grammar and reading  

33 4.6/4.7 Speaking and reading – restaurant words 
and a semi-formal email  

34 Focus Review 4  

9/B WB 4.4/4.5 Grammar and reading  

35 WB 4/6/4.7 Rading and writing  

36 WB Focus review 4 

10/А Unit review  

 

 
 Увести вокабулар везан за храну као и аспекте 

будућих времена:The Future Continuous and the Future 
Perfect користећи комуникативни приступ и еклектички 
метод.  

Објаснити писање формалних и полу формалних 
писама, меилова и  суштину и битне појединости 
монолошког излагања. Упознати ученике са техникама 
проналажења  специфичних појединости у дужем тексту 
са претежно сложеним структурама, у коме се износе 
мишљења, аргументи и критике о храни. Вежбати у пару 
или групи наручивање хране у ресторану и љубазно 
тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V One world Живи свет и заштита животне 
средине 

 

Време:FEBRUAR /МАРТ 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада вокабулара : natural world, verb collocations. Учењео члановима. Разумевање детаља интервјуа. Учење 
структуре текста. Учење изражавања и правдања мишљења. Учење писања „за и против“ есеја. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

-Правилно користи и разуме већи број сложенијих језичких структура. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи чланове. 
- Проналази потребне детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру текста. 
- Аргументовано изражава и оправдава своје мишљење.  
- Изражава и аргументује своје ставове у кратком, по моделу написаном есеју. 
- Дискутује о људском телу и повредама користећи адекватни вокабулар. 

- Користи други кондиционал како би дискутовао о имагинарним ситуацијама у прошлости. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

37 5.1 One world –natural world –verb collocations  

38 5.2 Articles –revision  

10 /B Unit review  

39 5.3 Listening –multiple choice  

40 5.4 Reading –gapped text  
Google earth and the amazonian  tribe  

11/A WB 5.1/5.2/5.3 

41 5.5 Grammar –defining and non-defining relative 
clauses  

42 WB 5.4 Reading –gapped text  

11/B WB 5.1/5.2/5.3 

43 5.6/5.7 Speaking and writing  
Expressing and justifying and opinion  
For and against essay  

44 Focus review 5  

Увести  вокабулар везан за живи свет и заштиту 
животне средине и колокације са глаголима. Упознати 
ученике са  изражавањем и правдањем мишљења. 
Увести писање „за и против“ есеја и одговарајуће врсте 
/технике читања. Објаснити писање  есеја на задату 
тему. Упознавање ученика са  употребом чланаи 
односних реченица: Defining and non-defining relative 
clauses. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

12/A Unit review  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

      

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI Get well Здравље 

 
Време: МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :parts of the body, injuries, body idioms. Учењео другом кондицоналу и конструкцијама са 
wish/if only. Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. 
Учење трећег кондиционала. Учење како се разговара са лекаром Учење писања медицинског чланка. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 
- Дискутује о телевизиском програму користећи адекватан вокабулар; тражи и даје своје мишљење о 

телевизијском програму. 
- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 

- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

45 6.1 Get well –part of the body /injuries /body 
idioms  

46 6.2 Grammar –second conditional /I wish /if only  

12/B Unit review  

47 WB 6.1/6.2 Vocabulary and grammar  

48 6.3 Listening –sentence completion  

13/A WB 6.3/6.4 Listening and reading  

49 6.4 Reading –multi-ple choice /A story of hope  

50 6.5 Grammar –third conditional  

13/B WB 6.3/6.4 Listening and reading  

51 6.6 Speaking –A doctor`s appointment  

52 6.7 Writing –an article  

14/A WB 6.5/6.6/6.7 

53 Focus review 6 

54 WB Unit review -6 

  

 

Увести вокабулар везан за здравље: делове тела, 
повреде, идиоме са деловима тела. Обрадити  други и 
трећи кондицонал и конструкције са wish/if only. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII In the spotlight Медији и комуникација 

 
Време: АПРИЛ 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара :television, modifiers with base and extreme adjectives, Учењео управном говору. 
Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење тражења одређених детаља у чланку, Учење управног 
говора – пребацивање питања и императива у управни говор. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 
- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 
- Тражи и даје дозволу. 
- Тражи дозволу и учтив начин поставља захтеве. 
- Пише, по моделу, рецензију неког догађаја. 
- Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

 

14/B WB 6.5/6.6/6.7 

55 7.1 In the spotlight –televison –modifiers with 
base and extreme adjectives  

56 7.2 Grammar –reported speech –statements  

15A WB 7.1/7.2 Vocabulary and grammar revision  

57 7.3 Listening / 7.3 WB listening  

58 7.4 SB /7.4 WB Raeding –multiple matching 
texts  

15/B WB 7.1/7.2 Vocabulary and grammar revision 

59 7.5 Grammar –reported speech –auestions and 
inperatives  

60 7.5 WB grammar revision / word store 7 

16/A WB 7.5 grammar revision  

61 7.6 Speaking  

Увести вокабулар везан за медије и комуникацију. 
 Обрадити  управни говор, потврдне реченице и 
пребацивање питања и императива у управни говор. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
објаснити како се тражи дозвола или љубазан захтев.   
Објаснити важност разумевања главних идеја кратког 
монолога и тражења одређених детаља у 
чланку.Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

62 7.7 Writing  

16/B WB 7.5 grammar revision 

63  7.7 Writing –a review of an event  

64 Focus review 7  

 
 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIIIGood citizens 

Интересантне животне приче и догађаји 

 

 

Време:Maj /Jun 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :human qualities, suffixes, verb phrases. Учење о пасиву Разумевање детаља интервјуа 
Разумевање структуре текста. Учење конструкције „have something done“. Учење како се изражава мишљење 
и указује на предности или мане. Учење како се пише есеј где се изражава мишљење 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру дидактички прилагођеног текста. 
- Разуме грађење и успешно користи глаголску структуру have something done. 
- Пружа своје мишљење и аргументовано излаже предности и мане идеја. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном есеју. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

17/ A  Unit review  

65 8.1 Good citizens –human qualities –
suffixes –verb patterns  

66 8.2 Grammar –the passive voice  

17/B Unit review 

67 Second written paper 

68 Correction of the second written paper  

18/A WB 8.1/8.2 Vocabulary and grammar  

69 8.3/8.4 Listening and reading  
Multiple choice /gapped text  

70 WB 8./8.4 

18/B WB 8.1/8.2 Vocabulary and grammar 

71 8.5 Grammar –have something done –causative 
have  

72 8.6 SB and 8.6 WB Spesaking –opinions about 
advantages and disadvantages  

19/A Unit review  

73 8.7 Writing and opinon esssay  

74 Focus review 8 

 

Обрадити вокабулар :human qualities, suffixes, verb 
phrases. Обрадити  пасив и конструкцију „have something 
done“и користити их у свакодневном говору. Објаснити 
важност разумевања детаља интервјуа и структуре 
текста. Вежбати како се изражава мишљење у вези са 
културом, традицијом и обичајима и указује на 
предности или мане.Вежбати како се пише есеј где се 
изражава мишљење. Користити методе/технике и облике 
рада, које активирају ученике и у којима су 
самосталнији у раду: анализа текста , видео материјали. 
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 
географија,  ликовно- цртежи, музичко васпитање-, 
верска настава- грађанско васпитање-историја,српски 
језик Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languages in Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
 
 
 
Comparing countries: food 
 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Латински језик 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 

 
Разред: I I 

Предмет: Латински језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Читање, разумевање, тумачење, превођење једноставног изворног или адаптираног текста на 
латинском језику; идентификовање различитих односа у тексту, међу реченицама и унутар 
реченица; коришћење двојезичног речника; повезивање елемената латинског вокабулара са 
сродним речима у матерњем и страним модерним језицима; упознавање класичне културе (нарочито 
у њеном књижевном аспекту) и класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних 
народа, њихове свакодневице, веровања, митова и легенди; разумевање смисла и вредности 
духовног наслеђа класичне цивилизације, као и 

њених материјалних остатака на нашем тлу и другде.  
– Рад у паровима, малим и већим групама (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; 

 
У писмене провере знања убрајају се три писмена задатка (од ових један у првом 

полугодишту) и контролни задаци. 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета: Циљ наставе латинског језика јесте да се ученик усвајањем функционалних 

знања о језичком систему латинског језика и римској култури оспособи за разумевање, превођење и интерпретацију 
прилагођеног текста, препознавање утицаја латинског језика на уобличавање лексике и фразеологије у савременим језицима 
и уочавање значаја културног наслеђа античке културе. 

Циљ образовно-васпитног рада: да се путем стицања функционалних знања,  овладавања вештинама, формирања 
ставова и вредности обезбеди пуни интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој ученика у складу са 
њиховим способностима, потребама и интересовањима; унапређење језичке, научне, уметничке, културне и техничке 
писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој. 

Задаци образовно-васпитног рада: обучавање ученика у раду са уџбеником, литературом, коришћењу научним 
методама рада, раду на реферату, контролним вежбама, те их и тако оспособити за самообразовање и самоваспитање, које 
стално постаје све више потреба сваког човека; актуелизацију наставне грађе, усавршавање и осавремењивање наставе и 
ваннаставног рада у целини, пружање помоћи ученицима у избору смера и животног позив,примену радионичарског облика 
рада,коришћење рачунара као услова нормалне комуникације у светуненасилне комуникације. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Обнављање градива за први разред; Linguam 
latinam mecum discetis 

Време: септембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 Обнављање кључних елемената старог градива; овладавање инфинитивима и (семи)депонентним 

глаголима; упознавање са пореклом и исходима Римске комедије (палијате). Повезивање са српским, страним 
језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевножшћу, географијом. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник; примени правила латинске 
именске и глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи; изложи правила латинске глаголске и 
именске промене, као и морфологије непромењивих речи; идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице; употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар; користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција; повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања; примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди; разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Уводни час 

Обнављање времена презентске основе 

Обнављање треће деклинације 

Обнављање времена перфекатске основе 

Обнављање пасива; времена партиципске основе 

Инфинитив презента пасива 

(семи)депонентни глаголи; глаголfio, fieri, factus sum 

Linguam latinam mecum discetis 

Ученициобнављају прошлогодишње градиво. Читају, 
преводе и тумаче текст. Уз помоћ наставника и других 
ђака наводе се на закључак/ потврђују/коригују превод 
и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и 
информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
компетенцију за учење, естетичку компетенцију, 
комуникацију, одговоран однос према околини, 
одговоран однос према здрављу и учешћу у 
демократском друштву, 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.3.  

2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.2.2.  

2.СТ.2.2.6. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.4.3. 
2.СТ.2.5.2.  

2.СТ.2.5.3. 
2.СТ.2.5.5.  
 

2.СТ.3.1.2. 
2.СТ.3.2.1.  

2.СТ.3.2.6. 
2.СТ.3.3.1.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.2.  

2.СТ.3.5.3. 
2.СТ.3.5.5.  
 

 

I/II/III - ТЕМА/МОДУЛ: Linguam latinam mecum discetis. Quis 
urbem Romam condidit. Historia, magistra vitae 
 

Време: октобар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Овладавање инфинитивима и (семи)депонентним глаголима, као и са инфинитивом перфекта и 

футура, акузатива с инфинитивом и глаголима volo, malo, nolo; упознавање са пореклом и исходима Римске 
комедије (палијате), као и са Вергилијевим ликом и делом. Повезивање са српским, страним језицима, 
историјом, историјом приватног живота, књижевножшћу, географијом, развијање сарадње, компетенције за 
учење, естетичке компетенције, комуникације, одговорног односа према околини. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Linguam latinam mecum discetis  

Инфинитив перфекта и футура; акузатив с 
инфинитивом 

Quis urbem Romam condidit  
Volo, malo, nolo 
Historia, magistra vitae 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговоран однос према 
околини. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

III/ IV - ТЕМА/МОДУЛ: Historia, magistra vitae; Formōsus esse 
videor Време: новембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Овладавање инфинитивима и (семи)депонентним глаголима, као и са инфинитивом перфекта и 

футура, акузатива с инфинитивом и глаголима volo, malo, nolo; овладавање номинативом с инфинитивом, 
глаголом FERRE и сложеницама, упознавање са ликом и делом Вергилија и Тита Ливија. Повезивање са 
српским, страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевножшћу, географијом, 
митологијом, развијање сарадње, компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Historia magistra vitae  

Nominatīvus cum infinitīvo 

Глагол FERRE и сложенице 
Formōsus esse videor  

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

IV/V - ТЕМА/МОДУЛ: Formōsus esse videor; De Horatio poeta 

 
Време: децембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Овладавање номинативом с инфинитивом, глаголом FERRE и сложеницама, партиципом презента, 

сложеницама глаголаire; упознавање са ликом и делом Тита Ливија и Хорација. Повезивање са српским, 
страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевношћу, митологијом. Рад са подацима и 
информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, одговорног учешћа у демократском друштву, 
компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Formōsus esse videor  

Партицип презента актива 

De Horatio poeta 

О партиципу перфекта пасива; EO, IRE и сложенице 

Систематизација градива 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни, аудитивни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Puero legente, magistra redit 

 
Време: јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Гледају кратак филм/слику/фотографију. Овладавају апсолутним 
аблативом, упознају се са ликом и делом Гаја Јулија Цезара, Уз помоћ наставника и других ђака наводе се на 
закључак, потврђују/коригују превод и анализу, те добијају упутство за коришћење уџбеника/речника/ 
интернета. Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају перцепцију, 
компетенцију за учење, естетичку компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у демократском друштву. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику (видео, фотографију, слику...); уочи 
поруку и протумачи садржај прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и 
унутар реченице; 

преведе прочитано/виђено с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске 
именске и глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и 
именске промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у градиво 2. полугођа 

Поглед на тинејџерски живот у старом Риму. Како 
су говорили древни народи (кратки филмови) 

Quid in imaginе vides? (фото-сесија) 
Аблатив апсолутни 

Puero legente, magistra redit 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Гледају 
кратак филм/слику/фотографију. Уз помоћ наставника 
и других ђака наводе се на закључак, потврђују/коригују 
превод и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и 
информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
перцепцију, компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
демонстративна, игровне активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у малим и већим групама (игра перцепције); 
дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво, 
филм/слику/фотографију уз помоћ других ђака и професора. Постављам подпитања 
ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Puero legente, magistra redit 

 
Време: фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Гледају кратак филм/слику/фотографију. Овладавају апсолутним 
аблативом, упознају се са ликом и делом Гаја Јулија Цезара, Уз помоћ наставника и других ђака наводе се на 
закључак, потврђују/коригују превод и анализу, те добијају упутство за коришћење уџбеника/речника/ 
интернета. Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају перцепцију, 
компетенцију за учење, естетичку компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у демократском друштву. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику (видео, фотографију, слику...); уочи 
поруку и протумачи садржај прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и 
унутар реченице; 

преведе прочитано/виђено с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске 
именске и глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и 
именске промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Поглед на тинејџерски живот у старом Риму. Како 
су говорили древни народи (кратки филмови) 

Quid in imaginе vides? (фото-сесија) 
Аблатив апсолутни 

Puero legente, magistra redit 

Gallia pacata Caesar Britanniam petit  

 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Гледају 
кратак филм/слику/фотографију. Уз помоћ наставника 
и других ђака наводе се на закључак, потврђују/коригују 
превод и анализу, те добијају упутство за коришћење 
уџбеника/речника/ интернета. Раде са подацима и 
информацијама, решавају проблеме, сарађују, развијају 
перцепцију, компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, одговорно учешће у 
демократском друштву. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
демонстративна, игровне активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у малим и већим групама (игра перцепције); 
дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво, 
филм/слику/фотографију уз помоћ других ђака и професора. Постављам подпитања 
ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

VII/ VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Non multum temporis superest/ De 
Orpheo 

 
Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање сложеницама глаголаesse,партиципом футура,перифрастичном коњугацијом активном; 

упознавање са ликом и делом Овидија. Повезивање са српским, страним језицима, историјом, 
историјом приватног живота, књижевножшћу, митологијом. Рад са подацима и информацијама, решавање 
проблема, развијање сарадње, компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Сложенице глаголаesse 

Non multum temporis superest 

Партицип футура; перифрастична коњугација 
активна De Orpheo 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

IX/X/XI - ТЕМА/МОДУЛ: Iter Singidunum – Singiduni – Quisquis 
amat, valeat Време: април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање герунд(ив)ом,перифрастичном коњугацијом пасивном, коњунктивом (независним). 
Упознавање са историјом Сингидунума. Повезивање са српским, страним језицима, историјом, историјом 
приватног живота, митологијом. Рад са подацима и информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, 
компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Герунд 

Iter Singidunum 

Сингидунум; римска насеља на тлу Србије 

Герундив; перифрастична коњугација пасивна 

Singiduni 

Коњунктив (независни) 

 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз помоћ 
наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

XI/ XII - ТЕМА/МОДУЛ: Quisquis amat, valeat– Nescimus ubi Tranio sit Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање коњунктивом, зависно-упитним реченицама, слагањем времена. Упознавање са ликом и 
делом Катула и Цицерона. Повезивање са српским, страним језицима, историјом, историјом приватног 
живота, књижевношћу. Рад са подацима и информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, 
компетенције за учење, естетичке компетенције, комуникације, одговорног учешћа у демократском друштву, 
одговорног односа према околини и здрављу. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Градња коњунктива 
Quisquis amat, valeat 

Gaudeamus igitur 

Зависне (зависно-упитне) реченице 
Nescimus ubi Tranio sit 
Сonsecutio temporum 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз 
помоћ наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију, за одговорно учешће у 
демократском друштву, одговоран однос према околини 
и здрављу. 
 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 

XIII - ТЕМА/МОДУЛ: Tranio semper fabellas legit Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Овладавање коњунктивом, захтевним и намерним реченицама, слагањем времена. Повезивање са 
српским, страним језицима, историјом, историјом приватног живота, књижевношћу, митологијом, 
географијом. Рад са подацима и информацијама, решавање проблема, развијање сарадње, компетенције за 
учење, естетичке компетенције, комуникације, одговорног учешћа у демократском друштву, одговорног 
односа према околини и здрављу. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме једноставан или адаптирани текст на латинском језику; уочи поруку и протумачи садржај 
прочитаног текста; идентификује различите односе у тексту, међу реченицама и унутар реченице; 

преведе прочитано с ослонцем на коментар и/или двојезични речник;примени правила латинске именске и 
глаголске промене, као и морфологије непромењивих речи;изложи правила латинске глаголске и именске 
промене, као и морфологије непромењивих речи;идентификује функцију речи, састав и функцију 
различитих реченичних конституената, као и делова сложене реченице;употреби, пасивно и активно, основни 
латински вокабулар;користи двојезични речник на сврсисходан начин, уз познавање речничког облика 
латинских речи, и осталих речничких конвенција;повеже елементе латинског вокабулара са сродним речима 
у матерњем и страним модерним језицима, оплемењујући своју културу говора и изражавања;примени, у 
различитим ситуацијама, своје познавање класичне културе, (нарочито у њеном књижевном аспекту) и 
класичне цивилизације, политичке и културне историје класичних народа, њихове свакодневице, веровања, 
митова и легенди;разуме смисао и вредност духовног наслеђа класичне цивилизације, као и њених 
материјалних остатака на нашем тлу и другде. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ad familiares  
Захтевним реченицe 
Намерне реченице 
Tranio semper fabellas legit 
Asterix Gallus 
Систематизација градива 

Ученицичитају, преводе и тумаче текстове. Уз 
помоћ наставника и других ђака наводе се на закључак, 
потврђују/коригују превод и анализу, те добијају 
упутство за коришћење уџбеника/речника/ интернета. 
Раде са подацима и информацијама, решавају проблеме, 
сарађују, развијају компетенцију за учење, естетичку 
компетенцију, комуникацију. 
 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, игровне 
активности, истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Латински језик за други разред гимназије (ЗУНС, 2020), речник, штампани и писани 

текстови, визуелни (стрип) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом, стрипом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

2. СТ.1.1.1. 2. 
СТ.1.1.3.  

2.СТ.1.2.1. 
2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.3.  

2.СТ.1.4.4. 
2.СТ.1.5.2.  

2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4.  
 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе 
латинског језика. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на изговор, градиво 
за први разред, изреке и сентенце, синтаксу просте реченице, класичне књижевне жанрове и културне обрасце као 
прецеденте модерне цивилизације, на елементе и путеве класичног наслеђа до данас. Читају се одломци, врши се 
анализа штива, раде се најједноставније вежбе из области језика (синтаксе).  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка латинском (и језику уопште), ка читању и превођењу, организује се додатна 
настава тако што се сваке недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова 
читалачка и преводилачка свест, шире се знања из области језика, културе и цивилизације...)  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из латинског језика. 
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Психологија 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер Разред: 2 

Предмет: Психологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Код наставе психологије обично се примењује фронтални начин рада, мада се понекад примењује 
и рад по групама. Готово целокупан садржај предмета односи се на појаве које су ученицима познате 
из сопственог живота или живота других у њиховом окружењу. Стога је могуће и потребно у овом 
предмету користити, када то садржај дозвољава, елементе искуственог учења, како би се обезбедила 
боља мотивисаност ученика да учествују у настави и ефикасније учење на часу. 
Начин оцењивања се остварује тако што се, поред усменог испитивања, прати и активност на часу, 
степен научености градива, као и разумевање и примена наученог, радови ученика (презентације, 
истраживачки радови, есеји, мапе ума и др). Вреднују се и процес учења и резултати. Настава и 
учење резултирају проверљивим резултатима у виду знања, вештина и ставова. 
Питања која су од општег значаја континуирано се прожимају кроз различите садржаје и 
активности како би се достигли неки исходи. Садржаји се међусобно повезују, односно остварује се 
и унутарпредметна корелација, а уз то се ради и на међупредметној корелацији. После сваке 
наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате садржаје. Знања из области 
психологије допуњују се додатним садржајима које припрема наставник, затим из додатне 
препоручене литературе, као и садржајима са интернета. Код ученика се подстиче самосталност у 
трагању за новим информацијама, као и самоусмерено учење где они лично преузимају иницијативу 
у одређивању потреба и извора учења и изван учионице. 

 
Циљеви и задаци наставног 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-социо-културном контексту, да 
повећа капацитет суочавања са изазовима адолесцентског доба и преузме одговорност за очување менталног здравља, 
функционисање у заједници и наставак школовања. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

- стекну основна знања о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом манифестовању у понашању 

- упознају органске основе и друштвене чиниоце психичког живота 

- разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и особина 

- разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за промене и лично ангажовање за 
сопствени развој и развој друштва 

- буду самосвеснији, реалистичнији и одговорнији према себи, другим људима и животној средини 

- ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим људима и животној средини 

- разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, вештине конструктивног решавања 
конфликата, асертивног понашања и емпатије 

- упознају основне карактеристике и могућности превазилажења фрустрација и унутрашњих конфликата, као и 
потенцијалних развојних криза у адолесцентном узрасту 

- унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних односа 

- примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота 

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација 
релевантних за психички живот човека 

- унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне ставове према учењу и образовању 
током целог живота 

- унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења; 

- негују интелектуалну радозналост, морално расуђивање и стваралашко мишљење; 

- разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне стилове и примењују их у свакодневном 
животу 

- развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и демократски уређеном друштву засноване 
на поштовању људских права, толеранцији, солидарности, уважавању различитости и родне равноправности.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Психологија као наука и пракса Време: септембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-Увођење ученика у психологију као науку и праксу; упознати ученике са техникама и методама које се 
користе, у оквиру које дисциплине психологије се то изучава, каква је веза са сазнањима у другим наукама, 
како се сазнања из области психологије могу употребити или злоупотребити 

- Подстаћи и унапредити код ученика способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења; 

 

И
сх

о
д

и
 

-Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 
личности 

-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 коришћене 

-Разликује научни од лаичког приступа психолошким питањима и критички се односи према 
текстовима и псеудо текстовима у медијима 

-Психички живот особе посматра као јединствену целину међусобно повезаних процеса, особина и 
стања чији се развој одвија током целог живота и као јединство психичког и телесног функционисања 

-Прихвати улогу испитаника у психолошким истраживањима искључиво на бази добровољности, 
информисаности о сврси и процедурама истраживања и гаранције да добијени подаци неће бити 
злоупотребљени 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Предмет и дисциплине психологије. 
-Психологија и друге науке, уметност и култура. 
-Методе и технике психолошких истраживања. 

-Употреба и злоупотреба психологије. 

Упознавање ученика са предметом и циљевима 
психологије, дисциплинама психологије, методама и 
техникама психолошких истраживања, препознавање 
употребљене методе и технике истраживања на 
конкретним примерима, подстаћи ученике да повежу 
психологију са другим наукама и да покушају да објасне 
природу те везе, исказивање ставова ученика у вези са 
истраживањима и употребом и злоупотребом 
психологије. 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода демонстрације 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у групи 

Ресурси 
Уџбеник - Психологија за други разред, додатна литература („Психологија уметности“ – 
Владислав Панић), картице са задацима и питањима, презентације, слике, одговарајући 
садржаји са интернета, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори ученика, дискусија, постављање питања, исказивање ставова 
ученика, задаци за групе, разговор 

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, задаци ученика 

ОС по нивоима                   

II - ТЕМА/МОДУЛ: Личност као јединство психолошких процеса, 
особина и стања 

Време:октобар, новембар, 
децембар, јануар, фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Унапређивање и стицање знања и способности, обнављање и утврђивање: 

Упознати ученике са основним знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом 
манифестовању у понашању како би они та знања могли да примене и у свакодневном животу и да 
та знања буду у функцији њиховог личног развоја као и развоја друштва. Циљ је и да ученик преузме 
одговорност за очување менталног здравља. 
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-Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 
личности 

 -Психички живот особе посматра као јединствену целину међусобно повезаних процеса, особина и стања 
чији се развој одвија током целог живота и као јединство психичког и телесног функционисања 

   -Опише контекст настанка најважнијих теорија личности, њихове основне карактеристике, представнике и 
утицај 

  -У учењу користи стратегије и технике успешног учења и памћења 

  -Користећи стечена психолошка сазнања, препознаје емоције и мотиве сопственог понашања, понашања 
других и ликова из књижевности и филмова 

  -Аргументовано дискутује о утицају наслеђа, средине и личне активности на развој личности 

  -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 односи према 
најчешћим проблемима и ризичним понашањима адолесцената 

  -Аргументује значај очувања менталног здравља, превенције менталних поремећаја и показује позитиван 
став према здравим стиловима живљења 

  -Разликује основне врсте менталних поремећаја и описује карактеристике најчешћих менталних поремећаја 
адолесцената 

  -Препозна различите области примене психолошких сазнања као и животне ситуације у којима се људи 
обраћају психологу за помоћ 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Личност: Појам и структура, темперамент, 
идентитет; 

Теорије личности. 

Особине, процеси и стања: Сазнајни аспект: пажња, 
опажање, учење, памћење и заборављање, мишљење, 
интелигенција; Емоционални аспект: осећања; 
Мотивациони аспект: потребе, вредности, ставови и 
интересовања; Измењена стања свести. 

Развој: Органске основе психичког живота; Чиниоци 
развоја: наслеђе, лична активност и друштвени чиниоци; 
Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог аспекта 
личности; Карактеристике адолесцентског периода у 
развоју личности. 

Ментално здравље: Појам и значај; Фрустрације и 
конфликти. Одбрамбени механизми; Стрес и механизми 
превладавања; Ментални поремећаји – појам, узроци, 
врсте и облици помоћи; Психолошки проблеми 
адолесцената; Превенција. 

Упознавање ученика са појмом и структуром личности 
и најбитнијим теоријама о структури и развоју 
личности, подстицање ученика да истраже више о 
теоријама личности и критички их разматрају и пореде. 
Обрађивање свих основних психичких процеса, 
укључујући и експерименте у вези са њима и што више 
примера из свакодневног живота. Посебно се обрађују 
методе успешног учења како би се унапредило учење 
ученика, ту добијају и практичне задатке примене 
наученог. Подсећање на нека знања из биологије у вези 
са нервним и ендокриним системом, а на то се 
надовезује и садржај о спавању и сновима. Посебно се 
наглашава психички развој адолесцената, као и 
психолошки проблеми адолесцената, где ученици 
добијају и задатке да истраже и припреме презентације  
у вези са честим проблемима у адолесценцији попут 
анорексије и булимије, малолетничке деликвенције, 
хемијских и нехемијских зависности (коцкање, 
интернет...) Упознавање ученика са појмом и значајем 
менталног здравља и чиниоцима који на то утичу, као и 
са најчешћим менталним поремећајима. Ученици се уче 
позитивним начинима превладавања стреса и уче  које 
симптоме би требало препознати код других како би се 
благовремено указало на потребу помоћи психолога или 
психијатра. Упознавање са новим појмом као што су 
механизми одбране и објашњавање истих кроз примере 
из свакодневног живота. 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода демонстрације 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у групи 

Ресурси 
Уџбеник - Психологија за други разред, презентације, слике, одговарајући садржаји са 
интернета, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори ученика, дискусија, постављање питања, задаци за групе, разговор, 
рад од куће 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, задаци ученика (презентације, 
истраживачки радови, есеји, мапе ума) 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Особа у социјалној интеракцији Време:март, април, мај, јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
-Унапређивање и стицање знања и способности, обнављање и утврђивање: 

Упознати ученике са појмовима социјализације, комуникације и друштвене групе, а у оквиру тога, између 
осталог и са појмовима конформизма, асертивности, емпатије итд.  

Циљ је да ученик овлада знањима, развије вештине и формира ставове који ће му помоћи у комуникацији, 
затим да лакше функционише у заједници и да се лакше суочи са бројним изазовима током адолесценције и 
касније током живота. 

И
сх

о
д

и
 

-Разликује облике и врсте социјалног учења на примерима 

-Уважава различитост међу људима, родну равноправност, поштује људска права и изражава негативан став 
према било ком облику насиља 

-У комуникацији узима у обзир могућност грешака при опажању других 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 

-У дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на 
конструктиван начин 

-Правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 
личности 

 -Препозна различите области примене психолошких сазнања као и животне ситуације у којима се људи 
обраћају психологу за помоћ 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Социјализација: Појам, функција и фактори; 
Облици и врсте социјалног учења; Социјалне вештине; 
Социјални живот адолесцента; Просоцијално и асоцијално 
понашање; Појам, врсте насиља и фактори који доприносе 
насилном понашању; Карактеристике насилног понашања 
и особа које трпе насиље. Реаговање на насиље. 

Комуникација: Вербална и невербална 
комуникација; Услови успешне комуникације; Социјална 
перцепција и грешке у опажању особа. 

-Интерперсонални конфликти и њихово решавање. 
-Емпатија. Асертивност. 
Друштвене групе: Појам и врсте. Динамика групе; 

Односи у групи; Конформизам:Одупирање групном 
притиску; Руковођење групом; Стереотипи, предрасуде, 
дискриминација; Људи у маси. 

Упознавање ученика са појмом и значајем 
социјализације  и социјалног учења. Упознавање са 
социјалним вештинама и њихово вежбање (посебан 
нагласак се ставља на асертивност, емпатију и активно 
слушање). Ту се надовезују и појам насиља, 
комуникација и решавање интерперсоналних 
конфликата где се ученици уче и како да реагују на 
насиље, као и како да ненасилно комуницирају и 
ненасилно решавају конфликте. Упознавање са појмом 
друштвених група, врстама, димаником и односима у 
групи, нарочито кроз истицање примера и разлога 
конформизма (ученици се подстичу да наведу што више 
примера из свакодневног живота и покушају да објасне 
разлоге конформизма у примерима), а затим се 
наглашавају и могуће негативне последице 
конформизма. Ученици се упознају са могућим 
грешкама у опажању особа, како да неке од њих избегну 
или исправе и упознају се са односом и везом између 
стереотипа, предрасуда и дискриминације. Ученици 
израђују практичне задатке попут презентација и 
плаката којима исказују свој став према  
дискриминацији и насиљу подржавајући борбу против 
истих и неговање културе ненасиља. 

Методе рада   Дијалошка и монолошка, метода демонстрације     
Облици рада Фронтални, индивидуални, групни 

Ресурси 
Уџбеник - Психологија за други разред, додатна литература („Основи социјалне психологије“ 
– Никола Рот), презентације, слике, одговарајући садржаји са интернета, свеске ученика, 
табла, материјал који припрема наставник (писани и у облику Word документа) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори ученика, дискусија, постављање питања, исказивање ставова 
ученика, задаци за групе, разговор, усмене вежбе, рад од куће 

Начин праћења 
   Активност ученика, питања ученика, мотивација, задаци ученика, као и 
презентације ученика и плакати које ученици израђују по жељи и у електронском 
облику    

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају заадте садржаје из наставе 
психологије. Одржава се један час у току недеље. Посебно се обраћа пажња на питања која су од општег значаја како 
би се достигли неки исходи. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитет ка психологији организује се додатна настава тако што се сваке недеље одржава по 
један час. Ученици се упућују на креативност, на додатну литературу из психологије и шире се њихова знања из 
психологије. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме, тј. да добију позитивну оцену из психологије. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Историја 

Образо
вни профил: 

     Друштвено-језички Разред: 
 

II     

Предме
т: 

     историја 
Недељн

и фонд 
часова: 

  
2    

Годиш
њи фонд 
часова: 

7
4      

Просветни гласник: Број  
  

4    
Година: 

2
020.     

Начин 
реализације: 

Код наставе историје примењује се фронтални начин рада, а понекад се прибегава и раду по 
групама. Ученицима се скреће пажња на значај опште и националне историје. Начин оцењивања се 
остварује тако што се прати активност на часу, питања која постављају, објашњења која дају, 
коментаре на теме које обрађујемо, а највише на дате одговоре на моја питања. 

Јако је важно да настава буде креативна и садржајна и по могућности да се посећује музеј, 
архив или нека друга институција која може да буде од значаја за наставу. 

За извођење наставе важна су наставна средства у виду историјских карата, филмова или 
докумената.  

У току школске године повезују се наставни саджаји који се хронолошки нижу, па се тако 
после сваке целине ученици проверавају колико су савладали задате садржаје.  

Знање допуњују из различитих историјских извора и оспособљавају се да самостално 
разумеју и тумаче разне историјске догађаје и појаве и да изразе свој став и мишљење, не подлежући 
стереотипима и манипулацијом, самим тим учемици шире своје видике и развијају поштовање не 
само према својој већ и туђој историји. 

 

  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења историје је да ученик, изучавајући историјске догађаје, 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 култирмих различитости, друштву и држави у којој живи. 

Задаци образовно-васпитног рада: 
● планирање и организовање наставог рада: наставни програм, годишњи и оперативни планови 

рада 
● међупредметна корелација  
● домаћи и истраживачки радови 
● коришћење уџбеника, стручне литературе и наставних средстава у настави историје. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:      УВОД И КЉУЧНЕ ПОЈАВЕ И 
ПРОЦЕСИ У ЕПОХИ 

Време:     септембар, 
октобар и новембар 

Ц
иљ
ев
и 

Обрада, обнављање, утврђивање,  унапређење и стицање знања о основама истраживања  досељавања 
и хришћанства 

И
сх
од
и 

●      користи хронолошке одреднице и прецизно смешта кључне догађаје, појаве процесе и 
личности на временској ленти 

● у усменом и писменом излагању користи основне научне и историјске појимове 
● пореди изворе различите сазнајне вредности и процени њихову релевантност за истраживање 
● уочи континуитет и промене код одређених историјских појимова и процеса кратог и дугог трајања 
● анализира узрочно-последичне везе и идентификује их на конкретним примерима 
● примењује основну методологију у елементарном историјском истраживању и резултате презентује 

у усменом, писменом или дигиталном облику 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

     Основи историјског истраживања; Крај 
античког света: сеоба народа и стварање варварских 
држава у Европи; Досељавање Словена на Балканско 
полуострво; Покрштавање Јужних Словена и њихова рана 
писменост; Техничка и географска  открића; Хришћанска 
црква до раскола 1054; Хришћанска црква у позном 
средњем веку; Улога српске цркве од 12. до 15. века; 
Хришћанска црква у раном новом веку; Верски сукоби у 
средњем и раном новом веку 

     Упознавање ученика са историјским 
истраживањем, Великом сеобом народа и стварањем 
варварских држава, досељавањем Јужних Словена и 
њихово покрштавање и описмењавање, о техничким и 
географским открићима, улози цркве у средњем и раном 
новом веку, улози цркве код Срба и верским ратовима 
кроз средњи и рани нови век 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни  
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и  

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.3.1 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:      ДРЖАВЕ И ИНСТИТУЦИЈЕ 
СРЕДЊЕГ И РАНОГ НОВОГ ВЕКА 

Време:     новембар, 
децембар, јануар, фебруар, март 
и април 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и  стицање знања о основама држава и институција 
у средњем и раном новом веку 

И
сх
од
и 

●      Објасни разлику између методолошки утемељеног и ненаучног приступа интерпретацији 
прошлости 

● препозна на конкретним примерима злоупотребу историје и изведе закључак о могућим 
последицамана развој историјске свести у друштву 

● наведе типове државних уређења у периоду средњег и раног новог века и издвоји њихове 
специфичности 

● анализира специфичности и утицај међународниф односа на положај држава и народа 
● идентификује најважније друштвенегрупе, њихове улоге и односе у епохи феудализма 
● анализира развој и промене у друштвеној структури и односима у средњем и раном нововм веку 
● идентификује најважније одлике српске државности у среддњем веку 
● анализира структуру и особености српског друштва и уочава промене у периоду средњег и раног 

новог века 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
     Византија, Арабљани и Франачка држава у 

раном средњем веку; Европа од 8. до 12. века; Балканско 
полуострво у раном средњем веку; Византија у позном 
средњем веку; Успон западноевропских монархија; 
Источна Европа у позном средњем веку; Држава 
Немањића; Успон државе Немањића; Босанска држава и 
Дубровнок; Продор Турака на Балканско полуострво; 
Држава Лазаревића и Бранковића; Крај државне 
независности Србије и Босне; Зета за време Балшића и 
Црнојевића; Свето Римско царство у раном срдњем веку; 
Енглеска у доба апсолутизма; Француска у доба 
апсолутизма; Хабзбуршка монархија и Пруска; Русија у 
раном новом веку; Османско царство током раног новог 
века 

     Упознавање ученика са државама и 
институцијама западне и источне Европе током средњег 
и раног новог века, као и са настаном, успоном и падом 
српских држава у периоду средњег и раног новог века, 
као и са њиховим институцијама, а биће упознатии са 
доласокм Турака Османлија на ове просторе, њиховим 
институцијама и војском 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активности ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7   2.1.1-2.3.1         3.1.1-3.3.1 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:      ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ 
ОДНОСИ У СРЕДЊЕМ И РАНОМ НОВОМ ВЕКУ  

Време:     април, мај 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о друштвеним и привредним 
односима у средњем и раном новом веку 

И
сх
од
и 

●      уочава повезаност појава из политичке, друштвене, привредне и 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 
● идентификује основне елементе привредног живота и њихов утицај на друштвене промене у средњем 

и раном новом веку 
● анализира положај и начин живота деце, жена и мушкараца, припадника различитих друштвених 

слојева и мањинских група у средњем и раном новом веку 
● изводи закључак о динамици одређених историјских појава и процеса из националне и опште 

историје, користећи историјску карту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Настанак феудалног друштва; Настанак 
градва; Друштвени и привредни односи позног средњег 
века; Друштвени и привредни односи у раном новом веку; 
Османско друштво и привреда 

     Упознавање ученика са друштвеним и 
привредним односима Западне и Источне 
Европе,Византије и Балкана током позног средњег и 
раног новог века 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7 2.1.1-2.3.1           3.1.1-3.3. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:      КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ 
ЖИВОТ У СРЕДЊЕМ И РАНОМ НОВОМ ВЕКУ 

Време:   мај, јун   

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о култури и свакодневном животу 
у средњем и раном новом веку 

И
сх
од
и 

●      идентификујенајзначајније последице настанка и ширења различитих верских учења у 
историјском и савременом контексту 

● уочава присуство политичких, привредних, научних и културних тековинасредњег и раног новог века 
у савременом друштву 

● илуструје примерима значај прожимања различитих народа, култура и цивилизација 
● препознаје утицај идеја и научно-техничких открића на промене и развој друштва, културе и 

образовања 
● учествује у организовању и спровођењу заједничких активности у школи или у локалној заједници 

које подстичу друштвену одговорност и неговање културе сећања 
● разликује споменике из различитих епоха са посебним освртом на оне у локалној средини 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Култура раног средњег века; Култура Западне 
Европе и Византије у позном средњем веку; Српска 
средњевековна култура; Култура раног новог века; 
Свакодневни живот у средњем и раном новом веку 

     Упознавање ученика са културом и 
свакодневним животом Западне и Источне Европе и 
Византије у средњем и раном новом веку, као и о 
култури и свакодневном животу средњевековне српске 
државе 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуакни и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.3.1 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:      ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА-МИТ, 
ЛЕГЕНДА, НАУКА 

Време:     јун 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о појавама дугог трајања 

И
сх
од
и 

●      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 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Наука, мит и легенда 
     Упознавање ученика са појамом и значакем 

науке, митова и легенди 

Методе рада      дијалошко-монолошки 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.3.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Допунска настава се организује по потреби слабијих ученика и по областима које су им потребне, за боља 
постигнућа. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Додатна настава се организује за ученике који желе додатну допуну знања или се спремају за такмичење, 
па се наставни програм организује у зависности од теме.  

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

     Припремна настава се организује по потреби ученика. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Географија 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: други 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2020 
    

Начин 
реализације: 

На часовима географије заступљени су различити облици рада. Поред фронталног облика 
заступљени су и групни, комбиновани и индивидуални облик рада. На часовима је дозвољена 
дискусија  и изношење личног мишљења. 
Наставна средства су такође важна за извођење наставе географије. Такође су битни извори података 
који морају бити тачни и новијег датума [ Пописи становништва, месечни или годишњи извештаји 
бројних статистичких завода ]. 
Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то омогућује да се 
лакше прате догађаји, појаве и процеси у савременом свету. Ученици се оспособљавају да 
самостално истражују и шире видике учећи савремену географију. 
Осењивање се остварује кроз класичну проверу знања и кроз праћења активности на часу. Уколико 
се укаже потреба оцењивање се врши и писменим путем у виду тест питања. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећањеприпадности држави 
Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањeморалних вредности, еколошке културе,одрживог развоја, 
етничке и верске толеранције које ћему помоћи у професионалном иличном развоју. Задаци наставног предмета да ученици 
уочепојаве и трендове у савременом друштву. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвена географија Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

1. Надоградња знања везана за географска истраживања. 

2. Провера стеченог знања како на часу утврђивања тако и на завршном делу часа који је предвиђен за обраду 
наставне јединице. 

И
сх

о
д

и
 1. Користи картографски метод у објашњавању процеса у географском простору. 

2. Анализира и израђује тематске карте. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Предмет проучавања,подела, задаци и развој друштвене 
географије. 
2. Извори задатака и методи проучавања у друштвеној 
географији. 
3. Картографски метод. 

Кроз фронтални облик уз коришћење различитих 
метода ученицима се преноси основно знање о 
друштвеној географији као научној дисциплини и 
географској карти као њеном најзначајнијем наставном 
средству. 
Кроз индивидуални рад ученици се упознају са 
друштвеном географијом и картографијом. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбинованимонолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.1. ГЕ 2.1.1. ГЕ 3.1.1.ГЕ 3.1.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Становништво и демографски процеси. Време: Септембар-Октобар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
У оквиру теме ,,Становништво и демографски процеси’’ основни циљеви биће да ученици прошире своја 
знања о становништву света и о демографскимпроцесима који постоје у свету. Да прошире своје знање о 
верској, етничкој , расној и језичкој структури светског становништва. 

И
сх

о
д

и
 

1. Користи статистичке изворе и средства ИКТ-а у анализи демографских диспаритета у свету и одабраним 
регијама. 

2. Објашњава факторе популационе динамике и доводи их у везу са степеном друштвено-економског развоја. 

3.Критички вреднује ефекте популационе политике и предлаже мере демографског развоја у будућности. 

4. Разматра демографске пројекције на глобалном и регионалном нивоу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4. Распоред становништва. 
5. Популациона динамика. 
6. Демографска транзиција. 
7. Просторна мобилност. 
9. Структура становништва. 
10. Популациона политика. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада уз коришћење различитих метода ученицима 
се преносе основна знања о светском становништву, о 
различитим структурама, густини становништва и 
највећим миграционим токовима у свету. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбинованимонолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.3. ГЕ 2.3.1. ГЕ 2.3.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Рурални и урбани простор Време: Октобар-Новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме ,, Рурални и урбани простор’’ ученици треба да усвоје знања о постанку, развоју урбаних и 
руралних насеља током људске историје и њихово тренутно стање. 

Ученици требају да сагледају све еколошке и инфраструктурне проблеме данашњих урбаних и руралних 
насеља. 

Ученици требају да дају предлоге за будућу еволуцију урбаних и руралних насеља. 

И
сх

о
д

и
 

1. Користећи географску карту доводи у везу географски положај насеља са његовим развојем. 

2.Успоставља односе измећу процеса у развоју насеља и економског и популационог развоја користећи 
географску карту и ИКТ. 

3. Објашњава поларизацијске процесе у развоју насеља и даје примере на локалном и глобалном нивоу. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11. Фазе урбанизације. 
12. Деаграризација и дерурализација. 
13. Структура и ширење градских простора. 
14. Функционалне везе града и околног простора. 
15. Поларизација развоја насеља. 

Кроз фронтални,комбиновани, индивидуални и групни 
облик радауз коришћење различитих метода ученицима 
се преносе основна знања о постанку, еволуцији , 
тренутном стању и будућем развоју урбаних и руралних 
насеља широм света. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбинованимонолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.3.2. ГЕ 2.3.2 ГЕ 3.3.2. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Привреда и географски простор. Време: Новембар-Децембар      

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме,, Привреда и географски простор’’ основни циљеви  ученика биће да усвоје знање о привредном 
развоју неке државе, регије и света и утицају на географски простор. 

Да усвоје знање о економским организацијама и интеграцијама. 

Да сагледају значај мултинационалних компанија на глобални развој , затим на развој једне географске 
целине и на развој појединих држава. 

Да сагледају значај заштите животне средине. 

И
сх

о
д

и
 

1.Анализира утицај природних и друштвених фактора на развој привреде у целини и појединих привредних 
делатности. 

2. Доводи у везу ниво развијености привреде у целини и појединих привредних грана са стањем животне 
средине и социјалним односима у изабраним регијама. 

3. Издваја економско-географске регије света користећи изворе економске статистике и тематске економске 
карте. 

4. Критички вреднује утицај мултинационалних компанија и међународних организација на развој и 
функционисање међународне трговине и неравномеран економски развој у свету. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

16. Економско географска валоризација природних услова 
и ресурса. 
17. Привреда и животна средина. 
18. Глобални економски развој. 
19. Економско-географске регије. 
20. Мултинационалне компаније. 
21. Међународне економске организације и интеграције. 
22. Одрживи развој. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада уз коришћење различитих метода ученицима 
се преносе знања о еволуцији привреде, о утицају 
природних и друштвених фактора на постанак и развој 
различитих привредних делатности. 
Ученицима се преносе знања и о економско-
географским регијама, о утицају мултинационалних 
компанија на глобални економски развој, о постанку и 
развоју најзначајнијих економских организација и 
интеграција и о данашњем утицају привреде на животну 
средину. 
Кроз праћења активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбинованимонолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 
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е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.3.4. ГЕ 2.3.3. ГЕ 3.3.3 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Политичко- географски процеси Време: Децембар-Фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 У оквиру теме ,, Политичко-географски процеси’’ основни циљеви ученика биће да усвоје знања о политичкој 

карти света о појмовима територија, држава, сепаратизам, аутономија... . 

Да сагледају значај државе као највећег нивоа организације савременог друштва. 

Да схвате политичко-територијалне промене на глобалном нивоу у другој половини 20 и почетком 21 века. 

И
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д
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1. Разликује појам, политички статус и хијеархију организације територије. 

2. Уочава ефекте центрипеталних и центрифугалних друштвено-политичких процеса на територијални 
интегритет и суверинитет државе. 

3. Раздваја фазе у еволуцији политичко-географске карте света од средине XIX века до данас. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

23. Територија. 
24. Политички статус територије. 
25. Административно-територијална организација 
простора. 
26. Држава. 
27. Сепаратизам, иредентизам, регионализам и 
аутономаштво. 
28. Политичка карта света. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групне 
облике рада и уз коришћење различитих метода 
ученицима се преносе знања о појму територије, о 
политичком статусу различитих територија у свету. 
Ученици се упознају са термином и појмом државе у 
савременом свету, о тренутној политичкој карти света а 
усвајају знања о појавама као што су 
сепаратизам,иредентизам, регионализам и 
аутономаштво. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 

Методе рада Комбинованимонолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
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њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.3. ГЕ 2.3.2. ГЕ 3.1.1. ГЕ 3.1.4. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Регионално географске теме и глобални 
процеси. 

Време: Март-Jун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Уоквиру теме ,,Регионално географске теме и глобални процеси’’основни циљеви ученика биће да усвоје 
знања о карактеристикама регионалних целина свих континената. 

Да схвате значај климатских промена на глобалном нивоу. 

И
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1. Анализира везе између природних ресурса,демографских процеса и степена економског развоја на 
примерима регија уз помоћ географских карата и ИКТ. 

2. Доводи у везу регионалне проблеме са типовима економског развоја на примерима у свету. 

3. Објашњава утицај глобалних процеса на очување идентитета на примерима из регија у свету. 

4. Користи различите изворе географских информација. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Туристичке регије Јужне Европе. 
30. Велике урбане регије Западне и Средње Европе. 
31. Природни ресурси и транзициони процеси у Источној 
Европи [ Руска федерација и Украјина ] . 
32. Савремена миграциона  кретања у европским регијама. 
33. Културно -цивилизацијске тековине и трансформација 
географског простора Југозападне Азије. 
34. Специфичности географског развоја Јужне Азије. 
35. Демографски и урбано-географски процеси  у Источној 
Азији. 
36. Проблеми природних непогода у Југоисточној Азији. 
37. Културно-цивилизацијска трансформација Афричког 
Средоземља. 
38. Географски проблеми Сахарске и Субсахарске Африке. 
39. Културно, економски и политички развој и утицај  САД 
и Канаде на глобалне процесе у свету. 
40. Друштвено-географски процеси у Мексику, Карибима 
и Централној Америци. 
41. Регионално-географске специфичности Јужне 
Америке. 
42. Савремени друштвено-географски развој Аустралије. 
43. Еколошка угроженост Океаније. 
44.Последице климатских промена на Антарктику. 

Кроз фронтални, комбиновани, индивидуални и групни 
облик рада и  уз  коришћење различитих метода 
ученицима се преносе знања о туристичким регијама 
Јужне Европе, о урбаним регијама Западне и Средње 
Европе, о природним ресурсима и транзиционим 
процесима у Источној Европи, о регионалним целинама 
Азије,Африке, Северне и Јужне Америке и Аустралије, 
о утицају климатских  промена на живот становништва 
у Океанији и о последицама климатских промена на 
Антарктику. 
Ученици шире своје знање из претходних тема и то из 
демографије,саобраћајне, економске и политичке 
географије, географије насеља, картографије и 
географије животне средине. 

Методе рада Комбинованимонолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
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Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења Дати одговори, активност на часу. 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.3. ГЕ 1.2.4. ГЕ 2.3.2. ГЕ 3.4.2. ГЕ 3.4.4. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. 

Разред ; Други-природно-математички и друштвено- језички смер. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада.Додатна настава се организује за ученике које се пријављују 
за такмичења из географије као и за све заинтересоване ученике. 

Разред ; Други-природно-математички и друштвено -језички смер. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  



Гимназија, 
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До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. 

Разред ; Други- природно-математички и друштвено- језички. 

Разред ; Четврти-природно –математички и друштвено-језички смер. За ученике који су одабрали тему за одбрану 
матурског рада из географије. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Биологија 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: 
II(дру
ги) 

Предмет: Биологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

У настави  биологије од облика рада примењују се фронтални, индивидуални као и рад у пару, а од 
метода најчешће су заступљене монолошка, дијалошка  као и илустративно – демонстративна. 
Настава се реализује по плану и програму који је предвиђен од стране Министраства просвете. 
Оцењивање је такође саставни део процеса наставе, врши се континурано (формативно и 
сумативно). Током године врши се праћење и процена напредовања остварености прописаних 
исхода, стандарда постигнућа као и сама активност ученика. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општунаучну и jeзичку писменост, способности, вештине и ставове 
корисне усвакодневном животу, да развије мотивацију за учење иинтересовања за биологију као науку, уз примену концепта 
одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувануживотну средину. 

Циљ образовно – васпитног рада: 

- да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне 
у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог 
развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину. 

- да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, како у образовном тако и у 
васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта уз истовремено развијање 
психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

Задаци образовно – васпитног рада су да ученици: 

- упознају основе генетике; 
- упознају шта је то ген, алел, генотип, фенотип, геном; 
- упознају основе еволуционе биологије, Ламаркову и Дарвинову теорију еволуције;  
- упознају грађу, функцију и разноврсност организама; 
- упознају адаптације и поједина царства унутар живог света;  
- стекну знања о основама еволуције живог света; 
- усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за академско образовање и професионални развој;  
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и општих норми 
понашања према околини у којој живе;  
- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за решавање актуелних 
цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 
- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;  
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;  
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;  
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;  
- развију способност коришћења информационих технологија;  
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података;  
- развију способност за самостално истраживање;  
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата рада и вршњачко учење;  
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување националне и светске културне баштине, 
одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња њихови приоритетни задаци;  
- развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;  
- развију толерантно, хумано понашање без обзира на националне, религијске, полне и друге разлике међу људима;  
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ Време: септембар, октобар 
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Стицање и усвајање знања о Менделовим законима, генетичким и фенотипским варијабилностима, 
колонирању, синдромима, квантитативним и квалитативним особинама на конкретним примерима кроз 
часове обраде,  утврђивања и систематизације. 

Развијање свести о себи, самоиницијативи и изражавању свог мишљења. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа. 

И
сх

о
д

и
 

– повеже Менделове законе наслеђивања са карактеристикама мејотичке поделе хромозома, посебно 
на примерима генетике човека; 

– разликује генетичку и фенотипску варијабилност; 

– графички прикаже и анализира одабране примере фенотипске варијабилности; 

– прикупи, прикаже и тумачи податке добијенеистраживањем; 

– 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 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ћелијски циклус и основни појмови животног циклуса 
еукариота. Митоза и мејоза, Менделов модел наслеђивања, 
Менделови огледи - монохибридно укрштање, Дихибридно 
укрштање - правило слободног комбиновања, Дихибридно 
укрштање.Вероватноћа у генетици.Израда задатака, 
Фенотип се развија у интеракцији гена и средине, 
Експресија гена, однос генотипа и средине у настанку 
фенотипа, Односи алела. Израда задатака, Фенотипска и 
генетичка варијабилност-облици и узроци, Анализа 
квалитативних и квантитативних особина, Хромозоми. 
Наслеђивање пола и наслеђивање везано за пол, 
Фенотипска и генетичка варијабилност. Квалитативне и 
квантитативне особине. Хромозоми, Генетика човека. 
Генетичко инжењерство, Родословна стабла. Наследне 
болести/Примена секвенцирања генома и клонирања, 
Генетика човека. Генетичко инжењерство, Основи 
генетике 

Кроз ову наставну тему /часове ( обраде, утврђивња, 
дебата, систематизације) ученици повезује Менделове 
законе наслеђивања са карактеристикама мејотичке 
поделе хромозома, посебно на примерима генетике 
човека. У обради  повезују знања о ћелијским деобама и 
Менделова правила. Обнављају појмове: хомологи 
хромозоми, биолошки важни макромолекули и 
мутације.Такође усвајају и нове појмове: алел, генотип, 
фенотип генски локус, хомозигот, хетерозигот, 
кариотип, кариограм, геном, структурни и регулаторни 
гени у геному еукариота, генетичко инжењерство, 
клонирање.Ученици се упознају са различитим 
односима интеракције алела кроз примере.  На часовима 
обраде као и утврђивања ради се примена Менделових 
правила као и израда генетичких дијаграма или 
родослова.Путем интернета ученици истражују 
најчешће синдроме код човека који су последица 
промене у броју или структури хромозома (клиничка 
слика, учесталост, пренатална дијагностика).   Кроз 
конкретне примере ученици се упознају са 
кванатитативним и квалитативним особинама. Све 
наведене активности ученика доприносе и достизању 
исхода: Ученик ће бити у стању да 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 и критички 
процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Методе рада дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни 
Ресурси Уџбеник Биологије за други разред Гимназије (Klett), Интернет, Збирка задатака из генетике 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

залагање, дискусија, изношење критичког мишљења, израда задатака везана за 
Менделова правила 

Начин праћења активност на часу, мотивација за рад, усмено излагање 

ОС по нивоима 2.БИ.1.3.3. 2.БИ.2.3.3. 2.БИ.2.3.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ЕВОЛУЦИОНУ БИОЛОГИЈУ 
Време:октобар, новембар, 
децембар 
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Стицање квалитетних знања и формирање ставова о теоријама еволуције, еволуционим механизмима, 
њиховим деловањем на настанак нових врста као и утицај антропогеног фактора на еволуцију. 

Развијање способности проналажења, анализирања (кроз задатке из популационе биологије), примене на 
конкретним примерима популације. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа 

И
сх

о
д

и
 

– идентификује начин на који основни  еволуциони механизми утичу на генетичку структуру  
популације; 

 –идентификује след догађаја  током процеса 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      

Наставнe јединицe Начин реализације 

Теорије еволуције, Генетичка структура популације, 
Израда задатака из популационе генетике, Еволуциони 
механизми – мутације,проток гена, генетички дрифт, 
неслучајно укрштање, Еволуциони механизми- природна 
селекција, Специјација, Еволуциони механизми- природна 
селекција; 
Специјација, Еволуција под утицајем човека, Еволуциона 
биологија 

Током ове теме кроз часове ( обраде, утврђивања, 
систематизације),ученици се уводе у еволуциону теорију 
на начин који прати историјски развој сазнања, јер 
омогућава ученицима да увиде да различите научне 
теорије (на пример, Ламаркова и Дарвинова) 
објашњавају исте појаве на различите начине. Kроз ову 
тему ученик идентификује начин на који основни 
еволуциони механизми утичу на генетичку структуру 
популације повезане су са кључним појмовима: Харди − 
Вајнбергова равнотежа, Популација, Генски фонд, 
Генетичка структура популације, Неслучајно укрштање 
и учесталост генотипова.Ученици ће се такође упознати 
са деловањем природне селекције са настанком нових 
врста, као и са кључним појмовима: Специјација, 
Биолошки концепт врсте и Вештачка селекција. 

Методе рада дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни 
Ресурси Уџбеник Биологије за други разред Гимназије (Klett), Интернет 

П
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е
 

Инструменти залагање, дискусија, изношење критичког мишљења 

Начин праћења активност на часу, мотивација за рад, усмено одговарање 

ОС по нивоима 2.БИ.1.3.4. 2.БИ.2.2.4. 2.БИ.2.3.4. 
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III - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАЂА, ФУНКЦИЈА И РАЗНОВРСНОСТ 
ОРГАНИЗАМА 

Време:децембар, јануар, 
фебруар, март, април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања, конструисање и анализирање,, дрво живота“ у оквиру царства биљака и животиња на основу 
филогенетских разлика у грађи, функцији и развићу 

Стицање и усвајање знања о гљивама, појединим групама животиња, морфо-физиолошким 
карактеристикама, еколошком значају као и значају тих животиња у трофичкој структури екосистема. 

Развијање свести о значају одрживог развоја, заштите очувања природе и животне средине, еколошке етике 
и заштите животиња. 

Развијање способности комуникације, дијалога као и способности за тимски рад и неговање сарадничких 
односа 

 

И
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д
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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 
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 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Биљке- порекло и излазак на копно, Филогенетска 
класификација. Гео скала времена и кључни догађаји у 
историји живота. Кратак преглед главних група, 
Еволутивна историја и филогенија биљака, Усвајање воде 
и минерала, транспирација и транспорт,Фотосинтеза, 
размена гасова и дисање, Метаморфозе корена, изданка и 
листа. Типови гранања, Морфолошке адаптације биљака 
на дејство еколошких фактора, Фотосинтеза, размена 
гасова и дисање. Метаморфозе, Животни циклус, 
размножавање и расејавање, Грађа и улога плода. Значај 
цвасти и типови њиховог гранања, Развиће и регулација 
раста биљака, преживљавање неповољних услова, 
Животни циклус, размножавање и расејавање. Грађа и 
улога плода. Цвасти, Гљиве, Филогенија и разноврсност 
гљива, Гљиве, Биљке и гљиве, Животиње - порекло и план 
грађе, План грађе, осетљивост и покретљивост. Различити 
облици кретања животиња, Исхрана и размена гасова, 
Животиње. План грађе, осетљивост и покретљивост., 
Исхрана и размена гасова, Циркулација, излучивање и 
осморегулација, Размножавање, развиће, животни 
циклус,Размножавање, развиће, животни циклус,Сунђери 
и дупљари, Сунђери и дупљари,Протостомије 1- пљоснати 
црви, чланковити црви, мекушци,Протостомије 1- 
пљоснати црви, чланковити црви, мекушци,Протостомије 
(2) – ваљкасти црви, зглавкари,Протостомије (2) – 
ваљкасти црви, зглавкари,Деутеростомије – бодљокошци и 
хордати,Деутеростомије – бодљокошци и 
хордати,Кичмењаци- амниота,Главне групе риба с 
хрскавичавим, риба са коштаним скелетом и водоземаца-
адаптације,представници и значај,Рибе. 
Водоземци,Амниоти-гмизави и птице,Амниоти-гмизави и 
птице,Сисари. Главне групе сисара- адаптације, 
представници и значај,Сисари. Главне групе сисара- 
адаптације, представници и значај,Кичмењаци,Заштита 
биодиверзитета / добробит животиња, Заштита 

Током ове теме кроз часове ( обраде, утврђивања, 
систематизације, израде мапе ума, ПП презентације, 
дебате) ученици  дефинишу дрво живота у царству 
биљака и животиња.Обнављају градиво о разноврсности 
живих бића, значају, успостављању критеријума 
класификације, хијерархијској категоризацији живог 
света и употреби бинарне номенклатуре.У обради 
животних циклуса и размножавања биљака усвајају  
знања о смени хаплоидне и диплоидне фазе и 
прилагођеностима биљака на размножавање на копну 
помоћу шема и постера које ученици сами израђују уз 
нагласак редукције гаметофита и доминације спорофита 
као тренда у еволуцији биљака.  Код животиња се кроз 
примере обрађују телесне дупље као битни карактер 
позиционирање одређених група животиња на дрвету 
живота.Грађу и основне функције биљних ткива и 
органа ученици усвајају  у контексту адаптација које су 
омогућиле живот у копненој средини.  У делу теме који 
се односи на царство гљива,  ученици усвајају одређена 
знања о филогенетској сродности гљива и животиња, као 
и кључним разликама у начину исхране и грађи тела 
(апсорпциона наспрам холозојске и, сходно томе, 
повећање спољашње површине, насупрот повећању 
унутрашњих површина).У делу теме посвећене 
животињама, кроз примере, израде ПП презентације и 
дебате  ученици  усвајају знања о појединим групама 
животиња у трофичкој структури екосистема. Кроз 
дискусије ученици подижу ниво еколошке свести о 
заштити биодиверзитета. 
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биодиверзитета / добробит животиња, Животиње, 
Закључивање оцена 

Методе рада дијалошка, монолошка, илустративно - демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни 
Ресурси Уџбеник Биологије за други разред Гимназије (Klett) 
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Инструменти залагање, дискусија, изношење критичког мишљења, дебата 

Начин праћења активност на часу, мотивација за рад, усмено излагање, ППпрезентација 

ОС по нивоима 
2.БИ.1.1.2., 

2.БИ.2.1.2. 
2.БИ.3.1.2. , 

2.БИ.3.1.3. 
2.БИ.1.1.4. , 

2.БИ.2.1.4. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе биологије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје биологије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним биолошким појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења биолошких садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са групама до 
десет ученика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Програм додатног рада обухвата проширивање и продубљивање садржаја редовне наставе биологије. Овај вид 
наставе је предвиђен за ученике који показују посебно интересовање за изучавање биологије и који са лакоћом 
савладавају наставно градиво. У раду поћи од знања и могућности ученика, за сваког ученика припремати 
диференциране задатке и применити индивидуализовану наставу. Сврха додатне наставе је да се проширивањем и 
продубљивањем знања стечених у редовној настави омогући ученицима потпунији развој према индувидуалним 
способностима и склоностима. Садржаји, методе и поступци рада претежно се бирају према жељама и интересовањима 
ученика. Изабрани садржаји рада треба да се надовезују на градиво обрађеном на редовној настави, да га проширују 
и обогаћују. Додатна настава се организује у мањим групама. Ученици могу да раде и пројектне задатке који су 
предвиђени за рад у оквиру слободних активности, да се на часовима додатне наставе припремају за такмичење из 
биологије, да планирају и сами изводе огледе, претражују литературу и интернет ради прикупљања информација и 
слично. 

Задаци додатне наставе биологије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју и у пракси примене различите биолошке појмове;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 
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-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање биологије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих биолошких знања процене и предвиде одређена дешавања у 

природи. 
На овим часовима ученици ће се припремати за: 

• такмичење ученика у организацији Министарства просвете и Српског биолошког друштва (школско, градско, 
републичко); 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Математика 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: други 

Предмет: Математика 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

111 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе и учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (111 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица се обавља на 
традиционалан или иновативан начин. Избор метода и облика рада, као и планирање активности 
ученика зависи од наставних садржаја које треба реализовати на часу и предвиђених исхода, али и 
од индивидуалних карактеристика ученика. При обради наставних садржаја ослања се на постојеће 
искуство и знање ученика стечено у основној школи, и настоји се, где је то могуће, да ученици 
самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Наставна средства су табла, 
креда, уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература. У току школске године врши се 
оцењивање на основу усмених одговора, активности у изради и дискусији задатака, школских и 
домаћих, као и на основу решења контролних задатака, писмених задатака. 

Напомена: За реализацију 4 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 12 часова. 

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ образовно – васпитног рада : да ученик, усвајајући математичке концепте, знања и 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. 

 

Задаци образовно – васпитног рада: математичко знање и резоновање, примена математичких знања и вештина на 
решавање проблема, математичка комуникација 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Степеновање и кореновање Време:септембар/октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицање знања о: 

− степеновању и операцијама са степенима; 

− кореновању и операцијама са коренима; 

− комплексним бројевима и операцијам са комплекснима бројевима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  
− трансформише и израчуна вредност израза са степенима користећи својства операција и функција, по 

потреби користећи калкулатор; 
− скицира, тумачи и трансформише график степене функције; 
− комплексни број задат у алгебарском облику представи у равни, одреди његов модуо и решава проблеме 

у којима примењује основне операције са комплексним бројевима. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Степен чији је изложилац цео број 
Операције са степенима целог изложиоца 

Децимални запис броја у стандарном облику 
Функција у=х2 и у=х3 
Појам корена 
Операције са коренима 
Рационалисање имениоца 
Степен чији је изложилац рационалан број 
Операције са степенима рационалних изложиоца 
Појам комплексног броја 
Степен имагинарне јединице 
Операције са комплексним бројевима 
 

 

Тема се реализује кроз 21 час: 7 часова обраде и 
14 часова увежбавања/утврђивања. 
• На почетним часовима обновити особине степена 

чији је изложилац природан број и појам 
квадратног корена. Стечена знања из основне школе 
о степенима проширити увођењем степена чији је 
изложилац цео број, а потом и увођењем степена 
чији је изложилац рационалан број, као и операције 

са степенима. Посебно истаћи значај релације √𝑎2 
= │a│. Оспособљавају се ученици да рационалишу 

имениоце облика √𝑎, √𝑎 ± √𝑏. 
• У теми функције, ученици се оспособљавају да 

скицирају график и уоче сличности и разлике 
између функција у=х2 и у=х3.  

• У теми комплексни бројеви се обрађују основни 
појмови и чињенице које се користе у теми 
квадратне једначине, одређује се модуо 
комплексног броја и кроз примере се обрађују 
операције са комплексним бројевима.  

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, дијалошке 
методе 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у разговару 
и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.1.1. 

2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.4. 
 
2.МА.1.3.2. 

2.MA.2.1.2. 
 
2.MA.2.1.5. 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И 
КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА 
 

Време:октобар, новембар, 
децембар, јануар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о: 

− квадратним једначинама и њиховој примени; 

− квадратној функцији; 

− квадратним неједначинама и њиховој примени; 

−  системима квадратних једначинама и њиховој примени. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− реши квадратну једначину и дискутује природу њених решења; 
− примени  Вијетове формуле у једноставним примерима; 
− реши једноставан проблем који се своди на квадратне једначине и системе; 
− скицира и тумачи график квадратне функције и користи је у реалним ситуацијама; 
− препозна квадратну неједначину и уме да је реши; 
− решава једноставније системе једначина; 
− препозна ирационалну једначину и уме да је реши; 
− разуме услове под којима једначина има решења. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Квадратна једначина. Решавање непотпуне 
квадратне једначине 

Решавање потпуне квадратне једначине 
Природа решења квадратне једначине 
Вијетове формуле 
Растављање квадратног тринома на чиниоце 
Квадратна функција, основни појмови 
График квадратне функције  
Квадратне неједначине са једном непознатом 
Системи једначина са две непознате који садрже 

квадратну једначина 
Ирационалне једначине 
 

Тема се реализује кроз 25 часова: 11 часова 
обраде и 14 часова увежбавања/утврђивања. 
• Обрада ове теме се започиње решавањем 

непотпуних квадратних једначина, а затим се 
ученици оспособљавају да препознају потпуну 
квадратну једначину и да је реше. Решавају се 
једначине са непознатом у имениоцу које се своде 
на квадратне, при чему треба истаћи важност услова 
дефинисаности. 

• На почетним часовима у којима се обрађује 
наставна јединица График квадратне функције 
најпре се од ученика захтева да самостално цртају 
график функције у=х2, који је обрађиван у теми 
Степеновање и кореновање, а за остале графике се 
ученици оспособљавају да изврше одговарајуће 
транслације. Потом се ученици оспособљавају да 
одреде канонски облик функције и да нацртају 
график те функције, а потом се испитују особине 
квадратне функције. 

• Квадратне неједначине треба решавати користећи 
знања о графику квадратне функције. 

• Решавати системе квадратних једначина и проблеме 
који се своде на њих. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, дијалошке 
методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у разговару 
и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6. 

2.MA.1.1.4. 

2.МА.1.3.2.  

2.МА.1.3.3. 

 

2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5. 

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.1.7. 

2.МА.2.3.3. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА 
ФУНКЦИЈА 

Време:јануар, фебруар, март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о: 

− експоненцијалним и логаритамским функцијама и њиховим применама; 

− решавању експоненцијалних и логаритамских једначина и неједначина. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− израчуна вредност експоненцијалне и логаритамске функције, по потреби користећи калкулатор; 
− препозна експоненцијалну функцију и особине експоненцијалне функције; 
− разуме експоненцијалну једначину и уме да реши једноставније облике; 
− решава основне експоненцијалне неједначине; 
− користи математички језик; 
− разуме везу између логаритамске и експоненцијалне функције; 
− разуме појам логаритма и основне елементе логаритма; 
− решава једноставније логаритамске једначине; 
− решава основне логаритамске неједначине. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Експоненцијална функција, основни појмови 
Експоненцијалне једначине 
Експоненцијалне неједначине 
Логаритам, појам и дефиниција. Логаритамска функција 
Основне особине логаритма 
Логаритамске једначине 
Логаритамске неједначине 
 

Тема се реализује кроз 20 часова: 8 часова обраде 
и 12 часова увежбавања/утврђивања. 
• Ученике треба оспособити да примењују особине 

логаритма и одреде вредност експоненцијалне и 
логаритамске функције у датој тачки (при чему 
треба оспособити ученике да користе калкулатор 
када је то неопходно). 

• Посебно инсистирати на разматрању услова да би 
неки број био решење једначине, односно 
неједначине. Повезати експонецијалну и 
логаритамску функцију са другим областима. 

 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, дијалошке 
методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у разговару 
и дискусији, тестови 

ОС по нивоима 

2.МА.1.3.2. 

2.MA.1.1.4.  

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.3.3. 

 

2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5. 

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.3.3. 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ Време:март, април, мај јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања и проширивање знања о тригонометријским функцијама и њиховој примени. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− користи математички језик; 
− разуме однос катета и хипотенузе у правоуглом троуглу; 
− препознаје тригонометријске функције; 
− решава једноставније задатке са тригонометријским идентитетима; 
− одређује геометријски вредности тригонометријских функција; 
− препознаје положај угла у координатном систему; 
− да прочита вредности тригонометријских функција на графику; 
− примењује тригонометријске идентитете у адиционим формулама; 
− примењује вредности тригонометријских функција у адиционим формулама; 
− решава једноставније тригонометријске једначине; 
− решава једноставније тигонометријске неједначине; 
− препознаје и примењује синусну и косинусну теорему; 
− реши троугао. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан 
Тригонометријске функције ма ког угла              

Свођење на први квадрант                                     Основне 
тригонометријске  функције                                       График 
функција y=sinx , y=cosx , y=tgx, y=ctgx                             
График функција y=sinx + c, y=cosx + c                     Адиционе 
формуле збира и разлике углова    Адиционе формуле 
двоструког угла              Адиционе формуле половине угла 
Трансформационе формуле збир у производ 
Трансформационе формуле производ у збир  Инверзне 
тригонометријске функције               Основне 
тригонометријске једначине              Основне 
тригонометријске неједначине         Синусна теорема                                                     
Косинусна теорема                                                Решавање 
троугла 

 

 

 
 

Тема се реализује кроз 33 часа: 15 часова обраде 
и 18 часова увежбавања/утврђивања. 
• На почетним часовима се обнављају 

тригонометријске функције оштрог угла 
(тригонометрију правоуглог троугла) које су 
ученици упознали у првом разреду. Успоставља се 
веза између уопштеног угла и основног угла и уводи 
се појам радијана. 

• Ученици се оспособљавају да на тригонометријском 
кругу одређују вредности тригонометријских 
функција. Такође, потребно је да ученици у 
потпуности савладају одређивање вредности 
тригонометријских функција помоћу калкулатора, 
као и вредности њихових инверзних функција. 

• Приликом трансформација тригонометријских 
израза и у доказима тригонометријских идентитета 
користити основне идентитете и адиционе формуле. 

• Ученици решавају једноставније тригонометријске 
једначине уз помоћ тригонометријског круга, 
користећи калкулатор.  

• Ученици решавају једноставније тригонометријске 
неједначине уз помоћ тригонометријског круга. 

• Синусну и косинусну теорему примењивати на 
решавање проблема из реалног контекста. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, дијалошке 
методе. 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 
Ресурси уџбеник, збирка задатака и друга стручна литература, интернет 

П
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Инструменти усмени одговори, решавање задатака 

Начин праћења 
свакодневна посматрања, активност на часу, самостални рад, учествовање у разговару 
и дискусији, тестови, контролни и писмени задаци 

ОС по нивоима 

2.МА.1.2.7. 

2.MA.1.1.4.  

2.MA.1.3.2.  

2.МА.1.1.5. 

2.МА.1.3.3. 

2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5.  

2.MA.2.1.6. 

2.МА.2.2.5. 

2.МА.2.3.3. 

 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује пo потреби, један час недељно до краја другог полугодишта.  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који постижу изузетне резултате у савладавању наставног садржаја и 
показују интересовање за проширивање знања из наставних тема: 

Степеновање 

Кореновање 

Комплексни бројеви 

Квадратна једначина и примена квадратне једначине 

Вијетова правила 

Квадратна функција 

Проблеми екстремних вредности 

Квадратна неједначина и примена квадратне неједначине 

Одабрани задаци за математичка такмичења 

Ирационални алгебарски изрази 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ирационалне алгебарске једначине 

Експоненцијални изрази, једначине и неједначине 

Логаритамски изрази, једначине и неједначине 

Тригонометријски изрази, једначине и неједначине 

Примена тригонометрије 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене.  

Број часова припремне наставе je 10% од броја часова редовне наставе у току школске године.  

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Физика 

Образовни 
профил/смер
: 

Друштвено језички Разред: Други  

Предмет: Физика 
Недељни 
фонд часова: 

1+0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37+18,
5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Физика је експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са 
осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет. 

Савремена настава Физике подразумева примену различитих метода и облика рада, 
разноврсних дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава 
и кооперативно учење) који омогућавају остваривање циља и исхода наставе Физике. 

 
Основне методе рада са ученицима у настави Физике су: 

➢ излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
➢ методе логичког закључивања ученика; 
➢ решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
➢ лабораторијске вежбе; 
➢ коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи 

задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 

 
Циљ образовно – васпитног рада:  

➢ развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом 
друштву;  

➢ оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;  
➢ свест о важности здравља и безбедности;  
➢ оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  
➢ поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 

уважавања различитости;  
➢ развој мотивације и самоиницијатива за учење, оспосоољавање за самостално учење, способност самовредновања и 

изражавања сопственог мишљења;  
➢ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
➢ развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;  
➢ развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  
➢ развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике;  
➢ развијање позитивних људских вредности;  
➢ развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву;  
➢ развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, 

поштовање и неговање српског језика као матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 
мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

 
Општа предметна компетенција: Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке 

законе и процесе са практичном применоми 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 обухватају природно научну писменост, која је основ за праћење развоја 

физике као науке, разумевање повезаности физике и савремне технолигије 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:Молекулско – кинетичка теорија гасова Време: септембар, октобар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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Упознати ученике са начином кретања молекула и њиховом расподелом у зависности од брзине, са моделом 
идеалног гаса и његовим карактеристикама, са једначином стања идеалног гаса и гасним законима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• 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; 
• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекулско кретање (расподела 
молекула по брзинама) 

Идеалан гас (модел идеалног гаса, 
основе молекулско – кинетичке теорије 
идеалног гаса, температура и апсолутна нула) 

Гасни закони (Бојл – Мариотов закон, 
Шарлов закон, Геј Лисаков закон) 

 
Лабораторијска вежба 

Провера Бојл-Мариотовог закона 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Обновити и утврдити градиво из основне школе о кретању 
молекула и вези брзине молекула и температуре средине. 
Дефинисати температуру као меру средње кинетичке енергије 
транслаторног кретања молекула, објаснити појам апсолутне нуле 
и дати везу Келвинове и Целзијусове скале. Објаснити модел 
идеалног гаса, формулисати гасне законе за изопроцесе и помоћу 
њих разјаснити апсолутну нулу. Извести једначину стања идеалног 
гаса из гасних закона. Извести једначину која повезује притисак 
идеалног гаса са средњом кинетичком енергијом молекула. У 
оквиру утврђивања градива, повезати формулу за притисак са 
једначином стања гаса и гасним законима. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, уређај за проверу Бојл – 
Мариотовог закона 

П
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Инстру
менти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.2.1 
2.ФИ.1.2.2.  
2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.2.1.5. 
2.ФИ.3.2.1. 
2.ФИ.3.2.3. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:Термодинамика Време: октобар, новембар, децембар 
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Упознавање ученика са појмовима унутрашња енергија, количина топлоте, топлотна капацитивност, 
адијабатски процес, ентропија, са првим и другим принципом термодинамике. 



Гимназија, 
Лесковац 
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Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи одговарајуће појмове, величине и законе за описивање енергијских трансформација у 

топлотним процесима и примењује их у конкретним ситуацијама; 
• 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; 
• наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних 

појава и развој природних наука и технологије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Унутрашња енергија, топлота и први 
принцип термодинамике (унутрашња 
енергија, промена унутрашње енергије, количина 
топлоте, први принцип термодинамике) 
Гасни изопроцеси са енергијског 
становишта (рад гаса при изобарском процесу, 
рад гаса при изотермском процесу, топлотни 
капацитет и специфични топлотни капацитет 
гасова, адијабатски процеси) 
Повратни и неповратни термодинамички 
процеси (ентропија, други принцип 
термодинамике) 
Топлотне машине (принцип рада и енергетски 
баланс топлотног мотора, коефицијент корисног 
дејства) 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Наставни садржај има за циљ да оспособи ученике да 
користе појмове и величине којима се описују топлотна својства 
супстанце, и да примењују принципе термодинамике. Примена 
Првог принципa термодинамике на гасне изопроцесе у идеалном 
гасу омогућава да ученик анализира дијаграме који приказују 
промене стања гаса у сложеним или цикличним процесима. 
Посебну пажњу би требало посветити смислу темодинамичких 
принципа. Први прицип исказује закон одржања енергије, а Други 
принцип говори о смеру енергијске размене. Приликом тумачења 
Другог принципа термодинамике важно је указати на његов 
статистички смисао. Анализа рада топлотних мотора и уређаја за 
хлађење је добар пример примене стечених знања о топлотним 
појавама.  

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.2.4. 
2.ФИ.1.2.5. 

2.ФИ.2.2.1. 
2.ФИ.2.2.2. 
2.ФИ.2.2.3. 
2.ФИ.2.2.4. 

2.ФИ.3.2.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:Основи динамике флуида Време: децембар 
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Упознавање ученика са физичким параметрима којима се описује кретање идеалног флуида, са Бернулијевом 
једначином и њеном применом. 



Гимназија, 
Лесковац 
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Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи појмове и законе механике флуида за описивање њиховог кретања и кретања чврстих тела 

у гасовима и течностима; 
• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Једначина континуитета 
Бернулијева једначина 
Примене Бернулијеве једначине 

(млазница, Питоова цев) 
 
Лабораторијска вежба 

Провера Бернулијеве једначине 
(Вентуријева цев) 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Навести сличности и разлике које постоје између течности и 
гасова и нагласити да заједничко својство покретљивости молекула 
омогућава протицање (струјање) флуида. Обавезно истаћи разлику 
између модела идеалног гаса и идеалне течности. Навести параметре 
који карактеришу стање кретања идеалног флуида, истаћи разлику 
између стационарног и нестационарног струјања флуида. За случај 
стационарног струјања, а на основу закона одржања масе и енергије 
извести једначину континуитета и Бернулијеву једначину. Примену 
Бернулијеве једначине треба представити на следећим примерима: 
мерење брзине струјања флуида (Питоова цев), примене у 
авијацији. Примере примене прате одговарајући демонстрациони 
огледи и лабораторијска вежба, помоћу Вентуријеве цеви, 
проверава се важење Бернулијеве једначине. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, уређај за проверу Бернулијеве 
једначине (Вентуријева цев) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.1.7. 
2.ФИ.2.1.3. 
2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.4 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:Молекулске силе и фазни прелази Време: децембар, јануар, фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом молекулских сила, топлотним ширењем тела, структуром чврстих тела и 
кристала, са појмом еластичност чврстих тела, појмовима вискозност и површински напон течности, са 
фазним прелазима, Хуковим, Њутновим и Стоксовим законом. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• 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; 

• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекулске силе (топлотно ширење тела, 
структура чврстих тела, кристали, еластичност 
чврстих тела, Хуков закон) 

Својства реалних течности (вискозност, 
Њутнов и Стоксов закон, површински напон 
течности) 

Фазни прелази (промена агрегатног стања, 
топљење и очвршњавање, испаравање и 
кондензација) 

 
Лабораторијске вежбе 
Одређивање модула еластичности 

жице 
Мерење коефицијента површинског напона 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Објаснити разлику у резултујућој сили која делује на 
молекул у унуташњости течности и на њеној површини, увести 
појам 

слободне површине течности, анализирати силе отпора 
при кретању флуида и кретању чврстих тела у њима (Стоксов 
закон). Промену агрегатних стања повезати са променом 
међусобног средњег растојања молекула. Размотрити разлику 
између еластичних и пластичних деформација. Анализирати 
врсте еластичних деформација и увести појмове модула 
еластичности и модула торзије као значајних параметара 
материјала и чврстих тела. 

Ове појаве илустровати са одговарајућим 
демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 
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Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2ФИ.1.2.2. 
2ФИ.1.2.5. 

2ФИ.2.2.3. 
2ФИ.2.2.4. 
2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.1.2. 
2.ФИ.3.1.4. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:Електростатика Време: март, април 

Ц
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Упознавање ученика са основним карактеристикама електричног поља и физичким величина које га 
описују и дефинишу, са појмом кондензатор. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
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Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи одговарајуће појмове, величине и законе за тумачење деловања електричног 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 кондензатора од растојања и површине плоча и врсте 
диелектрика; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних 
појава и развој природних наука и технологије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Узајамно деловање наелектрисаних тела 
(количина наелектрисања, електрична сила, 
Кулонов закон, електрично поље, јачина 
електричног поља, потенцијална енергија 
електричног поља, електрични потенцијал, рад 
електричног поља, електрични напон, закон 
одржања наелектрисања) 
 
Електрично поље у различитим срединама 
(електрични флукс, еквипотенцијалне површи, 
јачина и потенцијал електричног поља, 
електрична капацитивност, електрични 
кондензатор, енергија електростатичког поља) 
 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
вежби реализују у кабинету. 

Са неким од појмова које треба изучавати у оквиру ове 
наставне теме ученици су се упознали у основној школи и њих 
треба даље развијати. Смисао два важна физичка закона, закон 
одржања наелектрисања и Кулонов закон, као и њихову примену, 
требало је ученици да схвате још у основној школи, што би им на 
средњошколском нивоу образовања омогућило да разумеју да се 
при померању наелектрисања у електричном пољу врши рад. Кроз 
различите примере наставник би требало да укаже на постојање 
разлике између позитивне и негативне вредности рада у 
електричном пољу. Познавање електричних својстава материјала 
омогућава сваком ученику боље разумевање њиховог значаја за 
развој нових технологија. 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику 

да теоријске садржаје из области електростатике, кад год је 
то могуће, учи кроз експериментални рад. Ова област је за то 
изузетно погодна. На пример, да демонстрира електростатичке 
појаве: линије сила поља, еквипотенцијалност, Фарадејев кавез, 
зависност капацитивности плочастог кондензатора од растојања и 
површине плоча и врсте диелектрика у њему. Значај стеченог 
знања је тиме већи што се може непосредно применити у пракси 
(електростатичка заштита, напон на ћелијској мембрани, 
пречишћавање ваздуха...). 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
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Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.2. 
2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.1.3.6. 
2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.2. 
2.ФИ.3.3.3. 
2.ФИ.3.3.5. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:Једносмерна струја Време: мај, јун 



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање ученика са основним карактеристикама електричне струје и физичким величинама које је 
дефинишу, Омовим законом, Кирхофовим правилима, Џул – Ленцовим законом, Фарадејевим законом, са 
начином везивања отпорника. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• 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 металим,а, 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 резултате 
експеримента и процени њихову сагласност са предвиђањима; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Електрична струја (електрични напон и 
електромоторна сила, јачина и густина електричне 
струје, Омов закон и електрична отпорност 
проводника, Џул – Ленцов закон, Омов закон за 
струјно коло, Кирхофова правила) 

Електрична проводљивост електролита 
(електролитичка дисоцијација, Фарадејеви закони 
електролизе, галвански елементи) 

Електрична струја у вакууму 
(термоелектронска емисија, диода, катодна цев) 

Електрична струја у гасовима (јонизација и 
рекомбинација, несамостално пражњење, ударна 
јонизација и самостално пражњење) 

 
Лабораторијске вежбе 
Провера Омовог закона 

Мерење отпора Витстоновим мостом 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се 
часови вежби реализују у кабинету. 

Полазећи од структуре супстанције и електричног 
поља увести појмове: електрична струја, проводник, 
изолатор. Једноставно електрично коло једносмерне струје 
искорис-тити за обнављање знања о основним елеменатима 
струјног кола (електрични извор, потрошач, мерни уређај, 
прекидач) и физичких величина као што су електрични 
напон, електромоторна сила, електрична отпорност и јачина 
електричне струје. Омов закон за део кола и за цело 
електрично коло демонстрирати на неком потрошачу и 
представити графички зависност јачине струје од напона. 
Џул-Ленцов закон и Кирхофова правила повезати са 
законима одржања. Навести механизме провођења 
електричне струје у електролитима и навести примере 
њихове примене и формулисати Фарадејеве законе 
електролизе. Нагласити разлику провођења електричне 
струје у вакууму и провођења у гасовима на нивоу 
објашњења појава и њихове примене. Ефекти провођења 
електричне струје су погодни за сумирање и примену 
наученог у овој теми. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.4. 
2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.2.3.1. 
2.ФИ.2.3.3. 
2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.3.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске 
наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа 
програм физике у гимназији. Ова настава омогућава укључивање у наставу ученицима који су из оправданих разлога 
били одсутни са редовних часова. 

 

Циљеви су: да ученици кроз разговор сазнају шта су гасови, које их физичке величине описују и која је узајамна 
зависност тих величина. Упознавање са појмом флуида, основним појмовима и начину протицања флуида. Да 
упознају структуру атома, нуклеарне силе и њихове карактеристике. Да науче шта је електично поље и упознају његове 
особине. Да науче шта је електична струја, како настаје и да примењују стечена теоретска знања у решавању задатака 
као и у свакодневном животу. Да упознају достигнућа савремене физике. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава намењена је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за физику.  

У оквиру ове наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи 
задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави. Ученици се слободно опредељују при избору садржаја 
програма. 

 
 
 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Хемија 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички смер       Разред: II 

Предмет: хемија 
Недељни 
фонд часова: 

1+ 
вежбе 
0,5  

Годишњи 
фонд часова: 

37+18,
5 

Просветни гласник: Број 8 Година: 2019. 

Начин 
реализације: 

Код наставе хемије примењује се фронтални начин рада, али и групни у делу реализације хемијских 
вежби. По плану и  програму изводе се и вежбе сваке друге недеље за једну групу . 
Ученици се на настави хемије оспособљавају да испитају  и објасне својства супстанци, такође у 
експерименталном делу (вежбе) изведу мерења и прикупљања  физичких  и хемијских својства 
супстанци. Такође треба правилно и безбедно да рукују супстанцама, посуђем, прибором и 
иснтрументима у хемијској лабораторији. 
За извођење наставе хемије осим основних наставних средстава , неопходна је хемијска 
лабораторија, где ученици могу експериментално да прикупе квалитативне и квантитативне податке 
о својствима и примени супстанце. 
У току школске године наставни садржај са теоретског часа је повезан са часовима вежби.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: Cтицање знања и принципа у вези са структуром , својствима и променама 

супстанци,   развој способности критичког мишљења, способности за сарадњу и тимски рад, и оспособљавње за примену 
хемијских знања у свакодневном животу , одговоран однос према себи , другима и животној средини. Оспособљавње ученика 
да кроз експериментални рад прикупља и анализира одговарајуће податке ,  користи лабораторијски прибор и лабораторијске 
технике . Прихватање и стицање знања , вештина и вредносних ставова , који доприносе њиховом развоју и успеху, али 
развоју и успеху њихових породица , заједнице и друштва у целини  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Неорганске и органске супстанце у живој и 
неживој природи 

Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, унапређивање , и стицање знања ученика о заступљености  неорганских и органских 
супстанци у живој и неживој природи . упознавање ученика са правилним радом у хемијској 
лабораторији 

И
сх

о
д

и
 

-описује заступљеност неорганских и органских супстанци у живим и неживим системима 
-разликује појмове руда и минерала на примерима у свакодневном животу 
-зна правила за безбедан рад, по себе и друге , у лабораторији 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

      Заступљеност елемената и њихових једињења 
у природи (угаљ, нафта, земни гас) 

Стене, руде, минерали  
Биогени елементи 
 
Неорганске и органске супстанце у живој и неживој 

природи  
Лабораторијска вежба бр. 1 : правила рада у 

хемијској лабораторији 
 
Лабораторијска вежба бр. 2 : раздвајање састојака 

смеше  
 

Настава се реализује кроз предавање наставника, али и 
кроз разговор са ученицима о задатим циљевима ове 
наставне теме.  
У лабораторијском делу ученици се упознају са 
правилима рада у хемијској лабораторији и раздвајању 
супстанци. 

Методе рада Дијалошко-монолошки, Метода практичних и лабораторијских радова 
Облици рада      фронтални , групни 
Ресурси      уџбеник, практикум из хемија, рачунар, пројектор, лабораторијски прибор, посуђе, .... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

   Дискусија , усмени одговори ученика,Правилно руковање лабораторијским 
прибором   Домаћи задатак.  Продукти рада 
Тестови.  Проблемски задаци 

Начин праћења 
Aктивност ученика, питања ученика, мотивација, сарадња у групи,експериментални 
рад ученика.Процењивање 
Примена стеченог знања 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 1.2.1;  1.3.4; 2.2.3; 2.2.4.;2.2.6  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:      Хемија елемената и једињења  Време:октобар-мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање  и унапређивање знања ученика о својствима неорганских и органских једињења. Упознавање 
ученика са значајем и применом органских и неорганских једињења.  Упознавање ученика са важношћу 
природних и синтетичких биомолекула, и стицање и унапређивање знања о њиховим улогама у живим 
системима- 

 

И
сх

о
д

и
 

-именује и хемијским формулама приказује класе неорганских  једињења 
- наводи разлике у физичким и хемијским својствима метала 
-разликује једначине хемијских реакција неораганских супстанци са аспекта термохемије и 

хемијске кинетика и повезује их са примерима из свакодневног живота 
повезује хемијска свијства једињења метала са њиховом честичном структуром, хемијским везама 

и међумолекулским интеракцијама  
-опише процес електролизе и корозије 

наводи разлике у физичким и хемијским својствима метала,металоида и неметала 
-повезује хемијска својства једињења неметала и металоида са њиховом структуром,  
- Повезује хемијска и физичка својства органских једињења са њиховом честичном стрктуром, 

хемијскоим везама и међумолекулским интеракцијама 
- именује и хемијским формулама приказије представнике различитих класа органских једињења 

узимајући у обзир појам структурне изомерије 
–пише једначине органских рееакција 
-описује везу између између различитих органских једињења и биомолекула 
-описује структуру биомолекула и наводи њихову улогу у живим системима 
-препознаје важност природних и ситетичких биомолекула и наводи њихов значај у живим 

системима 
-ученик безбедно по себе и друге рукује лабораторијским пирбором, посуђем и супстанцама 
-примењује лабораторијске технике 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Племенити гасови. Метали 1. 2. И 13 групе.  
Периодни систем елементат и д-блока: гвожђе ,цинк и 
бакар 
Корозија. Електролиза.Хемијски извори струје. 
Неметали:водоник,кисеоник,угљеник,,азот,сумпор, 
фосфор, хлор 
Металоиди-силицијум 
Функционалне групе и класе органских једињења. 
Угљоводоници. 
Органска једињења са кисеоником. 
Органкса једињења са азотом. Аминокиселине. Протеини 
и ензими. 
Нуклеинске киселине. Алкалоиди. Антибиотици. 
Витамини  
Лабораторијске вежбе : од броја 3 до 16.  Предвиђене  
просветним  прегледом  бр. 8 /2019.  

Настава се реализује кроз предавање наставника, али и 
кроз разговор са ученицима о задатим циљевима ове 
наставне теме. Током реализације наставе користе се  
хемијски симболи, формуле и једначинама . Ученици 
ради прикупљања додатних података дозвољено је 
коришћење других извора  информација осим уџбеника.  
У лабораторијском делу ученици кроз експериментални 
рад испитују својства и промене супстанци, описују 
поступак рада  и предтстављају резултате свог рад 
користећи хемијску терминологију, хемијске симболе, 
формуле и хемијске једначине 

Методе рада дијалошко-монолошки. Метода практичних и лабораторијских радова 
Облици рада Фронтални, групни 

Ресурси 
уџбеник, практикум из хемија, рачунар, пројектор ,лабораторијски прибор, посуђе, 
лабораторијски инструменти.... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

   Дискусија , усмени одговори ученика,Правилно руковање лабораторијским 
прибором  Правилно писање формула и једначина Домаћи задатак.  Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

активност ученика, питања ученика, мотивација, сарадња у групи,размена 
информација, експериментални рад ученика, правилан начин представљања 
резултата рада Процењивање 
Примена стеченог знања 

ОС по нивоима 1.2.1; 1.3.4;  1.4.3; 1.4.4;  
2.1.9.-2.2.6; 2.3.1.-2.3.4.;  
2.4.1.-2.4.3.;  

3.2.2.; 3.2.5. ;  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Хемијски аспекти загађивања животне средине  Време:јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање и унапређивање знања ученика о пореклу загађујућих супстанци и њихов утицај на здравље и  на 
животну средину 

И
сх

о
д

и
 Описује и наводи загађиваче ваздухе, воде , земљишта и описује њихов утицај на животну средину 

Препознаје порекло загађујућих супстанци и њихов утицај на здравље и животну средину 

Описује и потребу и предност рециклаже папира, стакла ,алуминијума 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Загађивање атмосфере 
Загађивање воде,  
Загађивање земљишта 
Лабораторијске вежбе : 17. Рециклирање  папира, 
амабалаже, алуминијума 
Лабораторијске вежбе :18. Тврдоћа воде , омекшавање 
воде, пречишћавање воде 

Настава се реализује кроз предавање наставника, али и 
кроз разговор са ученицима о задатим циљевима ове 
наставне теме. Током реализације наставе користе се  
хемијски симболи, формуле и једначинама . Ученици 
ради прикупљања додатних података дозвољено је 
коришћење других извора  информација осим уџбеника.  
У лабораторијском делу ученици кроз експериментални 
рад испитују својства и промене супстанци, описују 
поступак рада  и предтстављају резултате свог рад 
користећи хемијску терминологију, хемијске симболе, 
формуле и хемијске једначине 

Методе рада Дијалошко-монолошки, Метода практичних и лабораторијских радова 
Облици рада Фронтални, групни 

Ресурси 
уџбеник, практикум из хемија,други извори инфомација (ИКТ)  лабораторијски прибор, 
посуђе, лабораторијски инструменти.... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

   Дискусија , усмени одговори ученика,Правилно руковање лабораторијским 
прибором  Правилно писање формула и једначина Домаћи задатак.  Продукти рада. 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Aктивност ученика, питања ученика, мотивација, сарадња у групи,размена 
информација, експериментални рад ученика, правилан начин представљања 
резултата рада Процењивање 
Примена стеченог знања 

ОС по нивоима 1.5.1.; -1.5.3. 2.2.4.; 2.5.1. ; 2.5.2.        

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоће да сaваладају наставни садржај хемија.Уколико 
има потреба за тим одржава се допункси час једном недељно.На тим часовима се обраћа пажња на савладавање 
постигнућа ученика из основног нивоа ОС .  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета према хемији и екперименталном раду у хемији, показују тежњу ка истраживачком 
раду организује се додатна настава. Додатна настава се реализује једном недељно  или у зависност и од потребе 
ученика. На тим часовима ученик уз помоћ наставника , анализира податке, критички преиспитује поступке и 
резултате учења хемије, објашњава правилности и изводи закључке ; припрема писани и усмени извештај о 
ексерименталном раду. НА додатној настави размењује се информације, повезане са хемијом , прикупљене на 
различите начине и представљају се табеларно , графички.... 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

    На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
креријуме тј. добију позитивну оцену из наставног предмета хемија.  

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Рачунарство и информатика 

Образовни 
профил: 

Друштвено - језички Разред: Други 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у групама не већим од 
15 ученика.На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештинаученика, која треба да 
послужи као оријентир за организацију иевентуалну индивидуализацију наставе.При реализацији 
програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, кооперативном 
учењу,изградњи знања и развоју критичког мишљења. Уколико условидозвољавају дати ученицима 
подршку хибридним моделом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски 
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 
индивидуализација наставе.Предложени број часова по темама је оквирни, на наставникује да 
процени потребан и довољан број часова по темама узимајући у обзир знања и вештине који 
ученици имају из претходногшколовања и животног искуства. Препорука је да наставник, у 
зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процении комбинује у току сваког двочаса 
различите наставне методе иоблике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један 
ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 
задатке), рад у мањим групама(почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са 
целомгрупом када наставник објашњава, приказује,  демонстрира и кроздискусују уводи ученике у 
нове области. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета:Рачунарства и информатике је стицање знања,овладавање вештинама и 
формирање вредносних ставова којидоприносе развоју информатичке писмености неопходне за даљешколовање, живот и рад 
у савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарскихнаука, ученик развија способност апстрактног и критичног 
мишљења о аутоматизацији послова уз помоћинформационо-комуникационих технологија и развија способностефективног 
коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:ПРОГРАМИ ЗА ТАБЕЛАРНА 

ИЗРАЧУНАВАЊА 

Време: септембар - 

новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања, вештина и навика у раду са подацима у програмима за табеларно израчунавање. 

И
сх

о
д

и
 

- разликује типове података; 
- унесе и мења податке у табеле; 
- користи апсолутно и релативно адресирање; 
- сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 
- користи формуле за израчунавање статистика; 
- представи визуелно податке на oдговарајући начин; 
- форматира табеле и одштампа их; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у рад са програмима за табеларна израчунавања; 

Аутоматска рекалкулација; 

Селектовање групе ћелија и уређивање табеле; 

Разне врсте податак у табели; 

Штампање и генерисање ПДФ докуента; 

Апсолутне и релативне адресе ћелија; 

Визуелизација података; 

Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа; 

Више табела у истом документу 

Тема се реализује кроз 25 часова. 

При уношењу података у табелу, објаснити разлику 
измеђуразличитих типова података (нумерички 
формати, датум и време),као и грешке које могу из тога 
да настану. У том смислу представити алате за 
валидацију података, увођењем ограничења која сетичу 
врсте података или вредности које корисници уносе у 
ћелију,као и додавања могућности избора из падајуће 
листеПриликом баратања са подацима (означавања 
ћелија, кретање кроз табелу, премештање, 
копирање,…), указати на општостових команди и 
упоредити их са сличним командама у програмима за 
обраду текста.Код трансформација табеле указати на 
различите могућности 
додавања или одузимања редова, или колона у табели. 
Објаснитипојам опсега тј. распона ћелија.Код 
форматирања приказа податка у ћелији, приказати 
напримерима могућност различитог тумачења истог 
нумеричког податка (број, датум, време). Указати на 
предности условног форматирања које омогућава 
означавање ћелије одређеном бојом у зависности од 
вредности ћелије, коришћењем већ уграђених правила 
као и дефинисање нових правила коришћењем формула. 
Такође, нагласити важност доброг приказа података 
(висине 
и ширине ћелија, фонта, поравнања) и истицања 
појединих података или група података раздвајањем 
различитим типовима линијаи бојењем или сенчењем. 
Представити опције за побољшање прегледности 
података груписањем редова и колона, као и 
замрзавањем изабране области како би иста била стално 
видљива при прегледу остатка садржаја радног 
листа.Указати на повезаност података у табели и 
могућност добијања изведених података применом 
формула. Објаснити појамадресе и различите 
могућности референцирања ћелија. Указатина 
различите могућности додељивања именаподацима или 
групама података и предности коришћења 
имена.Приказати функцијеуграђене у програм и 
обратити пажњу на најосновније функције,посебно за 
сумирање, сортирање, филтрирање, а затим показати 
многобројност иприменљивост осталих уграђених 
функција.Показатиматематичке, статистичке функције, 
функције за текст ивреме, референцирање итд. Примери 
могу бити статистика одељења, и статистика свих 
одељења на нивоу школе (или разреда)укључујући 
просек, успех, успех по предметима, издвајање датума 
рођења из ЈМБГ, одређивање дана у недељи кад је 
ученик рођен, ко је најстарији, најмлађи, раздвајање 
имена и презимена изтабеле са уклањањем вишкова 
знакова (празнине), спајање именаи презимена уз 
кориговање великих слова тамо где треба, сортирање, 
филтрирање по различитим захтевима, итд.Указати на 
различите могућности аутоматског уношења података у 
серији.Посебну пажњу посветити различитим 
могућностима графичког представљања података. 
Указати на промене података дефинисаних у табели 
формулама, и графикону у случају изменепојединих 
података у табели. Указати на могућност 
накнаднихпромена у графикону, како у тексту, тако и у 
размери и бојама (позадинеслова, скале, боја, промена 
величине, лабеле…).Показати анализу података кроз 
креирање и примену изведених (пивот)табела. Указати 
на потребу да подаци морају битидобро припремљени, и 
како се накнадно пивот табела мења ианализира, чиме се 
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добијају различити погледи на почетнискуп 
података.Указати на важност претходног прегледа 
података и графикона пре штампања, као и на основне 
опције при штампању. 

Методе рада Самосталан рад, демонстрације, илустративних радова, дијалошка, питања и одговори, 
практичан рад 

Облици рада Фронтални, индивидуални и индивидуализирани, рад у пару, групни рад 

Ресурси Стучна литература, интернет – сајт петља.орг 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, рад на рачунару 

Начин 

праћења 
Активност на часу, самостални рад, свакодневно посматрање у раду, практичан рад 
на рачунару 

ОС по 

нивоима 
                  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:РАД СА ПОДАЦИМА У ТЕКСТУАЛНОМ 

ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ 

 

Време: новембар - фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања, вештина и навика у раду са подацима у текстуалном програмском језику. 

И
сх

о
д

и
 

- унесе серију (низ) података; 
- изврши једноставне анализе низа података (израчуна 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, ...); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Рад са подацима у текстуалном програском језику (ПТПЈ); 

Увод у Џупитер; 

Низови података и линијски дијаграми; 

Хистограми и боје; 

Просек и медијана низа бројева; 

Фреквенцијска анализа и секторски дијаграми; 

Табеларно представљени подаци; 

Индексирање и транспоновање табеле; 

Модификација табеле и записивање табеле у датотеку; 

Сортирање, филтрирање и фреквенцијска анализа; 

Џупитер и Ексел; 

Тема се реализује кроз 16 часова. 

Објаснити начине како се може унети серија (низ) 
података(навођењем података директно у програмском 
коду,учитавањем састандардног улаза или из локалне 
или удаљене датотеке). Објаснити како се подаци могу 
графички приказатиу облику линијског,стубичастог 
(хистограм) или секторског (пита) дијаграма. 
Кодформирања графикона објаснити 
начинеформатирања њиховогвизуелног приказа (нпр. 
Постављањебоја графикона, ознака наосама, легенди, 
...). Приказати имогућности истовременог приказа више 
графикона. Например, на истом графикону 
приказатипросечне температуретоком 12 месеци у 
једном граду северногумереног, једном граду жарког и 
једног граду јужног умереног појаса (нпр. УБеограду, 
Најробију и Мелбурну), паралелни приказпросечне 
оцене ученика и број изостанака по одељењима, итд.  
Приказати основне анализе података извођењем 
елементарних 
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дескриптивних статистика применом одговарајућих 
већдефинисаних функција (збира, просека, 
минимума,максимума, ...). На пример, на основу серије 
висина ученика одељења одредити висину најнижег и 
висину највишегученика, као и просечну висину 
ученика.Осим једнодимензионалних серија података 
приказати и рад 
са вишедимензионалним, табеларно записаним 
подацима. Приказати креирање, унос, анализу и обраду 
табеларно представљенихподатака. Након уноса 
табеларних података приказати како севрши анализа 
података по врстама и колонама. На пример, уносисе 
серија података (температура измерена током једне 
недеље трипута на дан (ујутру, у подне и увече), 
приказати графички температуре за сваки део дана и 
израчунати и приказати просечну температуру за сваки 
деодана. Објаснити додавање нових редова иколона, као 
и уписивање табела у датотеку.Објаснити примене 
сортирања тј. преуређивање елеменатасерије или редова 
табеле како би се поређали по величини по неком 
критеријуму (нумерички,лексикографски). На пример, 
осимшто нам сортирање олакшава претрагу података 
(податке о конкретном ученику много брже 
проналазимо када је списак сортиран), након сортирања 
лако можемо да идентификујемо и 
елиминишемодупликате.Указати на примене 
филтрирања података, тј. издвајањаелемената серије 
или редова табеле који задовољавају неке услове (нпр. 
редови у којима су наведенеподаци о девојчицама), каои 
бројању редова табеле који имају неке особине 
(фреквенцијскаанализа) и одређивања статистика 
филтрираних података. 

Методе рада Самосталан рад, демонстрације, илустративних радова, дијалошка, питања и одговори, 
практичан рад 

Облици рада Фронтални, индивидуални и индивидуализирани, рад у пару, групни рад 

Ресурси Стучна литература, интернет – сајт петља.орг 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, рад на рачунару 

Начин 

праћења 
Активност на часу, самостални рад, свакодневно посматрање у раду, практичан рад 
на рачунару 

ОС по 

нивоима 
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III - ТЕМА/МОДУЛ:ПРОГРАМИРАЊЕ Време: фебруар - јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 Стицање знања, вештина и навика у раду са са алгоритмимакоји леже у основи анализе и обраде података и 

упознавање ученика са њиховом имплементацијому класичном програмском језику,без коришћења готових 
библиотечких функционалности. 

И
сх

о
д

и
 

- имплементира основне алгоритме над једнодимензионим и дводимензионим серијама 
података; 

- примени угнежђене петље; 
- разуме принцип функционисања неколико алгоритама сортирања; 
- примењује сортирања за анализу података; 
- чита, анализира и уписује садржаје у текстуалну датотеку; 
- обрађује више датотека у структури директоријума. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у процесирање низова података у Пајтону; 

Бројачи и суме; 

Низови симбола; 

Угнежђене петље; 

Сортирање; 

Филтрирање и претраживање; 

Рад са текстуалним датотекама 

Тема се реализује кроз 33 часа. 

Централни концепт представља концепт итерације, док 
је 
централна структура података серија тј. низ података 
(било складиштена у меморији, учитана елемент по 
елемент са улаза или издатотеке или генерисана на 
основу неког правилног итеративногпоступка) и касније 
матрица (дводимензионални низ тј. табела).Концепт 
итерације увести кроз примере обраде малих серија 
података (серија које садрже 3–5 података). Например, 
увестиалгоритме израчунавања минимума три броја, 
уопштити на израчунавање минимума пет бројева 
(безкоришћења петље), а затимуопштити на минимум 
серије од n бројева (уз коришћење петље).Приказати 
итеративне алгоритме израчунавања елементарних 
статистика серија бројева (броја елемената, збира, 
производа, просека,минимума, максимума, ...). 
Алгоритме илустроватина серијама података који се 
учитавају са улаза као и на серијама 
елемената складиштеним у низове у меморији 
(нпр.Одређивањепросека бројева учитаних са улаза и 
одређивање броја који је најближи просеку, што захтева 
учитавање елемената у низ, одређивање просека у првом 
пролазу и затимодређивање најближег бројау другом 
просеку). Приказати примене ових алгоритама у домену 
математике (на пример,приликом израчунавања 
факторијела истепена користи се алгоритам 
израчунавања производа серије елемената), али и 
удомену решавања реалних проблема (на 
пример,израчунавања просека оцена).Нагласити важну 
улогу угњежђених петљи у обради једнодимензионалних 
низоваподатака (на пример, при сортирању, али ипри 
извођењу других сложенијих проблема) и 
дводимензионалнихнизова података (на пример, 
приликом израчунавања статистика 
свих врста или колона табеларно записаних 
података).Наредбепонављања се могу комбиновати тако 
да се једна петља извршава унутар друге, при чему се 
могу комбиноватии различите врстепетљи (нпр. for и 
while). Детаљно објаснити рад унутрашње и спољашње 
петље. Објаснити понашање наредби за прекид и 
наставакпетљи (break и continue) уконтексту угнежђених 
петљи.Приказати учитавање података из текстуалних 
датотека и њихово складиштење (уписивањесадржаја) у 
текстуалне датотеке.Приказати и могућност анализе и 
обраде података из више датотека у структури 
директоријума. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада Самосталан рад, демонстрације, илустративних радова, дијалошка, питања и одговори, 
практичан рад 

Облици рада Фронтални, индивидуални и индивидуализирани, рад у пару, групни рад 

Ресурси Стучна литература, интернет – сајт петља.орг 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори, рад на рачунару 

Начин 

праћења 
Активност на часу, самостални рад, свакодневно посматрање у раду, практичан рад 
на рачунару 

ОС по 

нивоима 
                  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује по потреби, један час недељено. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који постижу изузетне резултате у савчадавању наставног садржаја и 
показују интересовање за проширивање знања. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. 

Број часова припремне наставе je 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Друштвено- језички  Разред: други 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

 
Настава из предмета Музичка култура се изводи у музичком кабинету, са читавим одељењем. 
Кабинет је опремљен компјутером, интернетом и грамофоном, чиме се постиже висок квалитет 
наставе. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљнаставе музичке 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 стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске 
критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Музика класицизма 
Време: септембар- новембар, 
 12 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумети разлику између музике барока и класицизма, теоретски и практично.  

И
сх

о
д

и
 

Препозна душтвено- историјски и културолошки амбијент у којем се развијају различити видови 
музичког изражавања. 

Демонстрира познавање музичке терминологије и изражајна средства музичке уметности у склопу 
предложених тема.  

Препозна обрађене стилове и жанрове према основним карактеристикама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4. Преткласицизам (Манхајмска школа) 

5.  Бахови синови, Бокерини 

6.  Развој класичне сонате, концерта, симфоније и 
гудачких квартета 

7.  Почеци камерне музике 

8.   Вокално-инструментална и музичко- сценска 
дела 

9. Слушање музике преткласицизма 

10.  Представници бечке класике- Ј. Хајдн 

11. В. А.  Моцарт 

12. Симфоније и опере 

13. Л. ван Бетовен 

14. Симфоније и клавирска музика 

15. Слушање музике класицизма 

Пратећи развој историје и напретка човечанства, 
упознаћемо и новине у музици преткласицизма и 
класицизма. 

Слушаћемо, гледаћемо, истраживати и 
дискутовати о чувеним бечким класичарима и њиховим 
делима.  

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања,  питања ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Рани романтизам 
 

Време: новембар- март, 
15 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ је схватити разлику у друштву, напретку науке и уметности. 

Упознати музику раног 19.века, као и њене представнике. 

И
сх

о
д

и
 

Разликује вокално инструменталне и инструменалне облике у класицизму и романтизму. 

Сагледа и опише развој опере као музичко сценске форме. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4. Романтизам у музици-општа обележја  
5. Апсолутна и програмска музика 
6.  Музички облици романтизма: соло песма, 

клавирска минијатура, симфонијска поема, 
програмска симфонија, концерт 

7. Слушање апсолутне музике 
8. Ф. Шуберт 
9. Р. Шуман 
10. Слушање музике 
11. Ф. Менделсон 
12. Ф. Шопен 
13. Гледање филма Импромпти 
14. Х. Берлиоз 
15. Ф. Лист 
16. Слушање програмских дела 
17. Романтизам, обнављање 
18. Рани романтичари, обнављање 

 

Након упознавања са друштвеним приликама 
19.века, ученицима ћу представити музичке потенцијале 
романтизма. 

Музички и биографски ће упознати композиторе 
раног романтизма, тј.прве половине 19.века. 

На часовима ћемо слушати  музику и гледати 
филмове о њиховом раду и животу. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Музика у Србији у 19.веку 
Време: март- јун, 
10 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати професионалне музичке почетке у окупираној Србији 19.века. 

И
сх

о
д

и
 

Изводи музичке примере користећи традициналне и-или електронске инструменте, глас и покрет. 

Уочава у свакој од епоха међусобну повезаност музичке уметности са другим уметностима. 

Објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности (музика и политика-друштво, 
технологија записивања и штампања нота, физичка својства инструмената, темперација и заједничко 
свирање.  

Изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорена реч, ликовна 
уметност. 

Коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким делима. 

Креативно учествује у манифестацијама школе и своје средине. 

Користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво. 

Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Музика у Србији током 19.века 

2. К. Станковић, Ј. Шлезингер , Д. Јенко  

3. Слушање музике прве половине 19.века 

4. Ј. Маринковић 

5. Кола 

6.  Ст. Ст. Мокрањац 

7. Руковети и духовна дела 

8.  Ст. Бинички 

9. Опера На уранку, Ст. Биничког 

10. Музика у Србији, обнављање 

 

 
 

Корелацијом са предметом историја, упознаћу ученике 
са ситуацијом у окупираној Србији, током 19.века. 
Испратићемо рад првих школованих музичара у Србији, 
током прве и друге половине 19.века. 
Посебан акценат стављамо на двојицу савременика, 
Маринковића и Мокрањца. 
Уз гледање и слушање музике, као и делова серије 
Шешир професора Косте Вујића, ученици ће добити 
пунију слику прилика и могућности музичара 19.века, у 
Србији. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у музичком кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка музици, у виду хорског певања. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ликовна култура 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: Други 

Предмет: Ликовна култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Ликовна култура изводи се са целим одељењима у учионицама. 
Примењују се различити начини рада (фронтални, индивидуални, по групама, у паровима...), 
користећи при том средства, која су професору и ученицима на располагању. 
Ученицима се скреће пажња на значај Ликовне културе и културе уопште, очување и поштовање 
културне баштине свога и других народа, као и на развијање визуелног опажања. Када год је то 
могуће ученици се укључују у савремена културна дешавања и живу делатност кроз, посете 
ликовним и фото изложбама, музејима, галеријама и њиховим актуелним поставкама, контакт са 
уметницима, као и кроз практичан ликовни рад ( организовање ликовних и фото изложби, 
учествовање на различитим конкурсима...). 
За извођење наставе важно је и повезивање са осталим предметима, Музичком културом, Матерњим 
језиком, Историјом, Филозофијом... 
Ученици усвајају сазнања из различитих извора: уџбеника и друге литературе, дигиталних медија, 
са предавања на часовима, кроз креативан разговор са вршњацима, кроз посете различитим 
културним дешавањима, при чему се подстичу да самостално развијају и уобличавају своје 
мишљење и шире своја знања. 
 Вредновање знања ученика врши се кроз праћење савладаности наставних садржаја, усвајање и 
употребу ликовног језика, практичан рад, активност, тумачење и анализу ликовног дела...  
 
 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

Циљеви наставног предмета: 

 оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког 
наслеђа свог и других народа; развијање стваралачког мишљења; подстицање стваралачког рада; примена и повезивање 
стечених знања у свакодневном животу; развијање свести о повезаности уметности. 

 

Задаци наставног предмета:  

унапређивање знања о уметности; развијање визуелног опажања; оспособљавање за тимски рад; развијање мотивисаности за 
праћење и учествовање у различитим културним дешавањима, посете музејима, галеријама, легатима, локалитетима...; 
изграђивање свести о повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима и наукама; примена стечених знања у 
унапређењу и очувању животне и радне средине;   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ПОВЕЗАНОСТ 
Време:септембар-децембар 
17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне информација 
са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и препознаје 
различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе и извештава о томе 

- практично предствља одређену ликовну тему 

- дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих периода 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Површина (линија, боја, текстура, фактура; богатство и 
разноврсност површина као подстицај за стваралачки рад); 
-Средњовековна уметност (византијска уметност; 
средњовековна уметност западне Европе; Српска 
средњовековна уметност); 
-Ктитори у средњовековној уметности; 
-Културно наслеђе средњовековне уметности; 
-Садржај уметничког дела (мотиви и теме кроз епохе); 
-Уметност и традиција (уметнички споменици на тлу 
средњовековне Србије) 
 
 

- упознавање ученика са површином као ликовним 
елементом и њеним особинама; 
- упознавање ученика са уметношћу Средњег века; 
- давање примера на основу којих се врши вежбање и 
визуелно препознавање споменика средњовековне 
уметности, као и упознавање са садржајем ликовног 
дела; 
- посета цркви у Лесковцу као практичном примеру 
црквене архитектуре и сликарства; 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих се 
врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 
- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 
- упознавање ученика са значајем ктиторства у 
уметности Средњег века; 
- прављење мреже споменика и културних добара 
средњег века на тлу Србије 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, институције 
културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање и 
примена идеја, материјала и техника) 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  ПРОСТОР 
Време: јануар-јун 
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне информација 
са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и препознаје 
различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи самостално литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- издваја кључне информације из текста и слике 

- предлаже и одабира обилазак споменика културе и извештава о томе 

- практично предствља одређену ликовну тему 

       -      дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих  

              периода     

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Перспектива (линеарна, ваздушна, колористичка 
перспектива); 
-Уметник и простор (дводимензионални и 
тродимензионални простор; реални и имагинарни простор; 
ентеријер и екстеријер; савремени медији и простор); 
-Ренесанса (препороди у уметности; центри процвата 
уметности; сакрална и световна архитектура; образовање 
уметника; водећи уметници и њихова дела); 
-Културно наслеђе ренесансне уметности као подстицај 
за стваралачки рад; 
-Колекције и колекционари (мецене); 
-Неговање уметничке баштине; 
-Уметничко и архитектонско наслеђе и туризам 

- упознавање ученика са перспективом и простором као 
ликовним елементима и њиховим особинама; 
- упознавање ученика са уметношћу Ренесансе; 
- давање примера на основу којих се врши вежбање и 
визуелно препознавање споменика ренесансне 
уметности; 
- анализа ликовног дела; 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих се 
врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 
- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 
- упознавање ученика са значајем меценатства у 
уметности Ренесансе; 
- прве уметничке колекције и збирке; 
-шта треба обавезно видети у уметности италијанске 
Ренесансе? (прављење личних итинерера, тј. планова 
посете) 
 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, институције 
културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање и 
примена идеја, материјала и техника) 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички  Разред:   2    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

  74    

Просветни гласник: 
4/20, 12/20, 
15/20, 1/21, 3/21 

      
Година:2020,2
1 

     

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима физичког 
вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

 Циљ образовно – васпитног рада је:. 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких 
умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

Задаци образовно – васпитног рада 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

 ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошкасвеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичкевештине,спорт и 
спортскедисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕСПОСОБНОСТИ 

- примени једноставнекомплексе простих и општеприпремних вежбиуз помоћ наставника 

- уз помоћ наставниканаправи план активности 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ,АТЛЕТИКА 

- комбинује и користидостигнути ниво и усвојене технике трчањау свакодневном животу 

- користи усвојенетехнике у свакодневномживоту 

- доводи у везу развојфизичких способности(издржљивости, брзине иснаге) са трчањем 

ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирањефиз.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине изаблуде оалкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техникатрчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајнотрчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу ускопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 

     

     

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни итројни 
27.Чувањеблока и играна смањеномтерену 
28.Улога либерау одбојци 
29.Постава 5:2 и5:1 распоредпозицијаиграча по 
специјалности 
30.Увежбавањепређенихелеменатаигре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
  

Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
 

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра  
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте Стони 
тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно Стони 
тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту одбрану,Стони 
тенис: Игра у дублу 
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти       одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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X - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     јун 

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Секција Одбојка годишњи број часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. 

Секција Фудбал: 

- Основни принципи фудбала 

Основни став 

Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

Игра 

Секција рукомет: 

-Основни принципи Рукомета 

Кошаркашки став 

Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

Игра 

Секција стрељаштво: 

-Основни принципи стрељаштва 

Основни став у гађању ваздушном пушком 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања 

Гађање 

Слободно испуцавање 

Секција стони тенис: 

- Основни принципи стоног тениса 

Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 
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Грађанско васпитање 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:   II 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

1  
Годишњи 
фонд часова: 

37  

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2020. 
 

Начин 
реализације: 

Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценариоактивности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могубавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисаниисходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни материјал. 
То је важна активност наставника којомсе ученици уводе у тему и мотивишу на рад. Почетни 
мотивациони материјали који се у програмиманазивају подстицаји могу бити врло различити – 
историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врстукогнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута вишекомуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазваокод ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусијаи бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не битребало да траје дуже од једног часа.Подразумева се да све кључне појмове садржаја 
наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, али то не сме бити у 
форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје један час, највише два, 
и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви садржаји били покривени 
истраживањем. 

 
Циљеви и задаци наставног 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 
уважавајући демократске вредности. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• 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; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта поштовања људских 
права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбеднсоти младих и 
процесу глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Сви различити, а сви равноправни 
Време: 
СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/НОВЕМБ
АР/ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици у другом разреду су већ довољно одрасли да имају и личног искуства у вези са поштовањем/ 
непоштовањем различитости и равноправности. Њихов узраст карактерише појачана осетљивост 
на неправду, нарочито у ситуацијама у којима неко није поступио према свима једнако. Свако ко 
ради са ученицима зна да се они никада не жале на наставнике који пуно траже ако су доследни и 
према свима исти. Нажалост, данашњи свет је и даље препун неравноправности и дискриминације. 
Људска права не дозвољавају да се према људима поступа различито зато што изгледају, мисле или 
се понашају другачије од већине, међутим, могуће је да се особа понаша на дискриминаторни начин, 
а да тога није свесна. Она нема ни увид на основу чега то ради, односно која уверења су у позадини 
таквог понашања. Често се то „брани“ ставом да је то уобичајено, да се сви тако понашају, да су то 
захтеви посла и сл. Неки људи се бране да то раде из незнања (што није оправдање), али су спремни да 
промене понашање. Зато је важно да се ученици упознају не само са дискриминаторним понашањем 
већ и са уверењима, односно мишљењима која стоје у позадини и мотивишу такво понашање. 

И
сх

о
д

и
 

На крају разреда ученик/ученица 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; 

• аргументује значај супротстављања различитим врстама стереотипа и предрасуда; 

• 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 институције и документа у Србији и Европској унији који се баве 

заштитом равноправности. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Упознавањесапланомипрограмом. 
2.Личниидруштвениидентитет, социјалнадистанца. 
3.Осетљиведруштвенегрупе. 

Искљученостнаспрамукљученостиудруштво 
4.Етикетирање 
5.Дискриминација 
6.Роднозаснованонасиље. 

Борбаженазаравноправност 
7.Стереотипи, аутостереотипи,хетеростереотипи, 

предрасуде, стигматизације, сегрегација 
8.Ејџизам-предрасудепремастаријима 
9.Особедругачијесексуалнеоријентацијеињиховапр

ава. 
10.Особесаинвалидитетом 
11.Националнемањине 
12.Невладинеорганитације 
13.Методеприкупљањаподатака 
14.Избортемеистраживања 
15.Поделаидефинисањезадатака 
16.извештајианализапогрупама 
17.Извештајианализапогрупама 
18.Извештајианализапогрупама 
19.Презентација истраживања 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом 
сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. 
Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, 
као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу 
за рад, сви остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки ученик 
определи за то који га садржај највише интересује. 
Простим пописом може се утврдити ко би могао с ким да 
ради јер је изабрао исти садржај. Мале групе које се 
формирају око истог садржајa не би требало да буду веће 
од четири члана. Уколико се за неки садржај определе само 
два ученика,онда ће они радити у пару. Прихватљиво је да 
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и само један ученик истражује неки садржај уколико нико 
други није заинтересован или тај ученик жели самостално 
да истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко би 
са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 
Ресурси ПРИРУЧНИКЗАНАСТАВНИКЕГРАЂАНСКОГВАСПИТАЊАУГИМНАЗИЈИОЕБС - ЗУОВ 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок :Ученик 
сарађује сасвим 
члановимагрупе, 
уважава 

Њиховепотребе,паж
љиво слушадруге, 
поштује договоре 
групе, некасни, своје 
обавезе 

извршава на време и 

тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ:    Медији за грађане и грађани за медије 
 

Време:  ЈАНУАР/ 
ФЕБРУАРМАРТ/ 
АПРИЛ/МАЈ/ЈУН 

Ц
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Медији су широка тема, али су овде, у складу са програмом, дати они њени аспекти који су повезани 
са питањима Грађанског васпитања. Демократија је незамислива уколико људи немају право на 
информације и могућност да слободно одлучују на основу њих. Често се каже да је информација 
кисеоник демократије. Иако је уобичајено да се појава медија везује за 20. век, заправо је неки вид 
„медија“ увек постојао у људском друштву, јер је увек постојала и потреба да се размењују информације. 
То се дешавало вербалном и невербалном комуникацијом, али „медији“ су биле и слике на зидовима 
пећина. У сваком случају, некад, као и сада људи који су били боље информисани имали су предност 
у односу на оне који то нису. И док је у прошлости проблем био како доћи до информација, у 21. веку 
проблем је како се одбранити од њих, како их селектовати, како направити разлику између оних које 
су тачне и оних које то нису. У том процесу преплављивања информацијама, које се све брже преносе 
и које су свима доступне, десио се још један феномен – изгубљено је поверење у медије као поуздан 
извор информација. 
Тема треба да дâ допринос развоју међупредметне компетенције за комуникацију која је од значаја 
за целокупан будући професионални и приватни живот ученика. Рад на њој треба да обезбеди да 
ученици не стекну само знање о медијима, већ и знање за медије и да се као одговорни грађани, 
медијски писмени, успешно „крећу“ у огромном медијском простору избегавајући његов негативан 
утицај и замке манипулацијe. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• 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; 
• препозна примере манипулације информацијама у медијима; 
• предвиђа у ком правцу ће се медији у будућности развијати. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

20.Одговорност медија у информисању 

21.Говор мржње у медијима 

22.Цензура медија 

23.Стереотипи у медијима 

24.Информације од јавног значаја 

25.РТС медијски јавни сервис Србије 

26.Заступљеност осетљивих друштвених група у медијима 
27.Истраживачко новинарство 

28.Сензационализам у медијима 

29.сензационализам у медијима 

30.Комерцијални програми у медијима 

31.Будућност медија 

32.Новинари у ратним зонама 

33.Пулицерова награда у новинарству 

34.Новинарска етика 

35.Корупција у новинарству 

36.Независни и прорежимски медији 
37.Шта носим са собом? 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у 
првом сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те 
појаве и могућношћу њеног истраживања из различитих 
аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима 
ученика, као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се 
мотивишу за рад, сви остали кораци ће се лакше 
одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки 
ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би 
требало да буду веће од четири члана. Уколико се за 
неки садржај определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само један ученик 
истражује неки садржај уколико нико други није 
заинтересован или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко 
би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
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ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  ОЕБС - 
ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

ОС по нивоима 

Висок :Ученик сарађује са 
свим члановимагрупе, 
уважава 

Њихове потребе, пажљиво 
слуша друге, поштује 
договоре групе, не касни, 
своје обавезе 

извршава на време и 
тачно. 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 
опомињање. 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично 

 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички, природно математички , одељења ученика са 
посебним способностима за информатику и рачунарство 

Разред: 2 

Предмет: Верска настава-православни   катихизис 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2001 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које наставник 
у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 
Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика који 
су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да стално има на уму 
да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) б) 
Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  
-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса група 
располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а мање 
на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , облика рада 
и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У остваривању  савремене 
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наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор ученичких активности у 
наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа његовог живота.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
-Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме 

посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем 
животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање 
духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање сопственог 
верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене историјски дате 
Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских 
искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност Цркве) 
и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 
доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења живота и 
постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету , којиима се настоји 
показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна 
искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на 
информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 
свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према Богу 
као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, 
такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); - 
развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу 
у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу 
православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и 
цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при 
чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, 
у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих 
култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради уверење да је свет и све што је 
у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 
развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом 
бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод  Време: 1 часа 
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- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса. 

- Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 
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- Моћи да сагледа садржаје којима  ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2 године 
средњешколског или гимназијског образовања. 

- Моћи да уочи какво предзнање има из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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2. Понављање кључних појмова и садржаја 

обрађених у првом разреду средње школе 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То значи да је она заједничко 
дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака 
истина вере предаје се и преноси као реалност самога 
живота, као опис искуства, првенствено као реалност 
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може 
бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза 
("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
информација или у служби теоретског "знања о вери" 
него као мистагогија, увођење у праксу живота и 
отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство 
Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 
првенствено у њеној Литургији. Наставни процес ће 
имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем 
катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима живота у Цркви. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Стварање света и човека Време: 7 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Омогућити ученицима да стекну неопходно знање да узрок постојања света јесте личносни Бог који 
слободно, из љубави ствара свет. 

- Развијање свести код ученика о стварању човека по ,, икони и подобију Божијем“односно као 
слободне личности за љубав према другом бићу. 

- Оспособити ученике за разумевање да је свет и све што је у њему створено за вечност, да буде 
причасник вечног божијег живота. 

- Предочити ученицима чињеницу да је човек од Бога призван да управља целим светом и да га 
приноси Богу , те да се у тој заједници обожи и човек и свет. 

И
сх

о
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- Моћи да интерпретира учење Цркве о стварању света 

- Моћи да објасни да је човек икона Божија зато што је слободан 

- Моћи да објасни да је човек подобије Бога зато што је способан за заједницу 

- Моћи да објасни да је Бог створио свет са циљем да вечно живи у заједници са њим. 

- Бити подстакнут да просуђује о смислу постојања човека и света 

- Моћи да разликује особености створеног и нествореног 

- Моћи да развија одговорност за сопствени живот и живот друггих 

- Моћи да преиспитује и вреднује сопствени однос према Богу , другом човеку и према творевини 
Божијој. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

22. Стварање света 
23.  Стварање човека по икони и подобију Божјем 
24. Творевина и човеково место у њој 
25. Творевина и човеково место у њој 
26. Свет је створен са циљем да постане Црква 
27. Свет је створен са циљем да постане Црква 
28. Представе стварања света и човека у православној 

иконографији 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 
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Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Прародитељски грех Време: 7 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

- Пружити ученицима основ за разумевање прародитељског греха на основу библијског сведочанства 
, тумачења Светих Отаца и учења Цркве. 

- Ученицима предочити да се човеков промашај ( грех) састоји у одвајању човека и света од Бога 

- Пружити ученицима основ за разумевање да спасење ккао превазилажење смрти и задобијање вечног 
живота , јесте повратак у заједницу са Богом. 
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- Моћи да објасни у чему се састоји прародитељски грех 

- Моћи да сагледа последице прародитељског греха и начин њиховог превазилажења  

- Моћи да објасни каква је улога човека у остваривању назначења света 

- Моћи да просуди о важности учествовања у литургијском сабрању за сопствено спасење 

- Бити подстакнут да се одговорније односи према природи 

- Моћи да стекне увид у личну одговорност за своје поступке 

- Моћи да уочи значај покајања за своје спасење 

Наставнe јединицe Начин реализације 

8. Библијска повест о прародитељском греху 
9. Прародитељски грех као промашај циља стварања 
10. Светоотачко тумачење прародитељског греха 
11. Јединство човека са Богом – једини начин да се 

превазиђе смрт 
12. Човекова злоупотреба творевине – еколошка 

криза 
13. Прародитељски грех у светлости богослужбених 

текстова 
14. Прародитељски грех у светлости богослужбених 

текстова 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 



Гимназија, 
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животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р
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 Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:Свештена историја спасења (од Адама до 
Израиља) 

Време: 6 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Омогућити ученицима разумевање да се Стари Завет у главим цртама , периодима, личностима и 
догађајима може посматрати као праслика и најава новозаветних догађаја. 

- Омогућити ученицима да стекну знање о историјском току остварења Божијег плана о свету. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се у личности Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом Завету. 

- Предочити ученицима у чему се састоји разлика између Цркве као богочовечанске заједнице и 
других облика људских заједница 

- Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије који сабира и избавља 
народ Божији 
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- Моћи да уочи да се Бог у Старом и Новом Завету открива као личност и да позива човека у заједницу 
са њим. 

- Моћи да на примеру Каина и Авеља закључи да је свако убиство-братоубиство 

- Моћи да на примеру Ноја схвати значење појма праслика Христа и Цркве као места спасења. 

- Моћи да на примеру Вавилонске куле схвати да ниједна људска заједница мимо Бога не води 
остварењу човековог назначења 

- Моћи да разуме да је откровење Авраму почетак остваривања Цркве у историји 

- Бити свестан да је за богопознање неопходан лични сусрет са Богом 

- Моћи да разуме да је обећање потомства дато Аврааму  духовног карактера 

Наставнe јединицe Начин реализације 

19. Каин и Авељ 
20. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве 
21. Црква и Вавилонска кула 
22. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве 

Христове 
23. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове 
24. Јаков постаје Израиљ 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 
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Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свештена историја спасења (од Мојсија до 
Христа) 

Време: 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је целокупан садржај старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новомм Завету у личности Господа Исуса Христа 

- Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије који сабира и избавља 
Народд Божији 

- Упознати ученике са значајем старозаветног празновања Пасхе као праслике молитвеног сећања на 
Христово Страдање, Васкрсење и Други долазак 

- Омогућити ученицима разумевање да се деловањем пророка Божијих увек изграђује Црква. 

И
сх

о
д

и
 

- Знати да је старозаветна вера – вера у једног Бога 

- Моћи да објасни нека од старозаветних пророштава која су се остварила у личности Христовој. 

- Моћи да наведе који старозаветни догађаји јесу праслика Сина Божијег и новозаветне Цркве. 

- Моћћи да повезује догађаје старозаветне и новозаветне историје 

- Моћи да уочи разлику између уобичајног значења речи пророк и њеног библијског смисла 

- Моћи да на примеру пррочке делатности увиди значај старања о социјално угроженим категоријама 
друштва  

- Моћи да схвати на примеру Израиља да Црква има наднационални карактер 

- Моћи да упореди Десет заповести са Христовим заповестима о љубави 

- Знати да је месијанска идеја присутна током старозаветне историје 

- Моћи да промишља о сопственом месту у историји спасења 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
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23. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 
24. Пасха 
25. Пасха 
26. Месија циљ старозаветних ишчекивања 
27. Месија циљ старозаветних ишчекивања 
28. Давид и Соломон 
29. Давид и Соломон 
30. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу 

Христу 
31. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу 

Христу 
32. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у 

Старом Завету 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
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Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
П

р
а
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е
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Старозаветна ризница Време: 6 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Омогућити ученицима доживљај старозаветне побожности 

- Подстицати ученике на промишљање о незаменљивости и вредности сопствене личности. 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса. 

И
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 - Моћи да се подстакнут примерима, смелије суочи са грехом самооправдавања и сваким греехом 

уопште. 

- Моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво у 2 разреду изучавања Православног 
катихизиса. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

23. Мудросна књижевност – одабрани одељци 
24. Мудросна књижевност – одабрани одељци 
25. Одабрани одељци из Псалама Давидових 
26. Одабрани одељци из Псалама Давидових 
27. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 
28. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

Немачки језик 

Смер: Друштвено-језички и Природно-математички смер Разред: Други 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 + 
18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим одељењем 
и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења, наизменично сваке друге 
недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из обрађене 
теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
 

 
Циљеви и задаци наставног 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.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Ferien: Meer und Mehr 
Време: септембар и октобар, 7 + 3 
часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање и усвајање нове лексике на тему „распуст, путовања временске прилике“; 

Обнављање граматике: зависне реченице са „wenn” i “dass”,  принципи сложеница и деривације придева у 
немачком језику 
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По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о својим утисцима са летњег распуста користећи облике за прошло време 
− води разговор са партнер(к)ом у вези са омиљеним типом одмора користећи понуђене говорне 

моделе 
− дискутује о различитим начинима провођења летњег и зимског одмора 
− опише временске услове на основу података из синоптичке карте 

− изнесе предлог у вези са активностима на одмору користећи се конјунктивом претерита 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Urlaubsziele  
− (Un)wichtig im Urlaub? 
− Urlaubstypen 

 
 

Увођење теме кроз разговор о личним искуствима, 
могућностима и жељама у вези са путовањима; 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија из часописа, са 
интернета или из личне архиве, проспеката, разгледница 
и сл.  

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р
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е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Ereignisse und Fakten 
Време: октобар и новембар, 
7 + 4 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са догађајима који су обележели почетак 21. века; 

Анализа и припрема материјала за писање извештаја о неком догађају из прошлости; 

Обрада језичких средстава за изражавање прошлости, и у сложеним реченицама 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ ослањајући се на општа знања и контекст увиђа значење непознатих речи у оквиру краћег биографског 
или хронолошког текста; 

‒ проналази, издваја и разуме основну поруку и суштинске информације у краћем биографском  или 
хронолошком тексту; 

‒ користи савремене видове комуникације у циљу проналажења биографских елемената. 
‒ користи перфекат у оквиру простих и сложених реченица у разговору одогађајима који су се одиграли у 

прошлости; 
‒ користи претерит као приповедачко средство приликом причања; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

−  Ereignisse  
−  Ereignisse – mal persönlich 
−  Berühmte Persönlichkeiten 

 

Увођење теме кроз разговор о личним 
доживљајима из прошлости; 

Обрада граматичких јединица: перфекат и 
претеритум, временске реченице уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија и текстова из часописа и 
са интернета.   

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Gesundheit 
Време: децембар, 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 Овладавање лексиком за описивање делова тела и здравственог стања као и за комуникацију на тему здравље, 
савети и предлози, прихватање и одбијање; 

Овладавање граматичким структурама: зависне реченице са “sodass”,  односна и узрочна реченица, императив 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− наведе делове тела; 
− учествује у краћим дијалозима у вези са спортским активностима и здрављем; 
− размењује информације и мишљење са саговорником у вези са спортским активностима и здрављем; 
− говори о спортским активностима којима (би требало да) се бави и којима се (није) бавио и исказује 

жеље у вези са тим; 
− даје савете саговорнику у вези са здрављем користећи императив као језичко средство; 
− уз краћи аргумент одбије предлог саговорника;  
− говори о свом односу према здрављу;  
− наведе узрок и последицу вршења одређене радње у вези са здрављем; 
− разуме краћи текст у вези са штетним утицајем пушења на здравље; 
− исказује мишљење у вези са утицајем пушења на здравље и околину; 
− ближе описује особе и предмете користећи релативне реченице у говорној и писаној форми; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Körperteile 
− Wie hilfst du deiner Gesundheit? 
− Hilfe! Was soll ich tun? 
 
 

 

Визуализацијом и пантомимом увести називе 
делова тела и здравственог стања; 

Кроз симулиране ситуације увежбавати кратке 
разговоре на тему здравље.  

Обрада теме здравствени проблеми и савети за 
њихово превазилажење кроз читање текстова и 
прикупљање идеја у разреду. 

Обрада граматичких јединица: последична, 
односна  и узрочна реченица, повратна заменица и 
императив уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија и текстова из часописа и 
са интернета.   

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Im Verkehr 
Време: Јануар, Фебруар 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање места саобраћајне незгоде и узрока исте.  

Оспособљавање ученика за писање извештаја са лица места. 

Коришћење редова вожње;  развијање свести о предностима и манама појединих превозних средстава. 

 

Овладавање граматичким структурама: условне реченице,  род именица, предлози са дативом и акузативом 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о безбедности у саобраћају и о повредама које могу да настану услед непоштовања прописа 
− опише место саобраћајне незгоде 
− постави питања у вези са узроцима саобраћајне незгоде 
− напише извештај о незгоди 
− изрази претпоставке 
− користи редове вожње 
− препознаје називе појединих делова аутомобила 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Unfallort 
− UnddaswarderAnfang! 
− Es geht aber auch so! 
 
 

Описивањем слике уводи се лексика у вези саа 
темом. 

На основу слике и личног животног искуства 
износе се претпоставке о узроцима незгода. 

Увидом у ред вожње и дедукцијом долази се до 
самосталног закључивања о форми планова вожње.  

Кроз симулиране ситуације увежбавати кратке 
разговоре на тему путовање и тражење информација у 
вези са путовањем. 

 Обрада граматичких јединица: последична, 
односна  и узрочна реченица, повратна заменица и 
императив уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија редова вожње и текстова 
из часописа и са интернета.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, редови вожње, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

V - ТЕМА/МОДУЛ: Kleider machen Leute 
Време: Фебруар, Март 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање људских карактера, изгледа и одеће.  

Оспособљавање ученика за оријентацију у великим робним кућама. 

 

Овладавање граматичким структурама: деклинација придева, компарација придева, негација 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о познатим и непознатим особама 
− врши упоређивање људи на основу њиховог карактера или изгледа 
− изражава своје мишљење о људима 
− даје савете на тему облачење 
− пита за одређене одељке у робној кући 
− користи компарацију придева 
− препознаје придевске наставке и да их продуктивно користи 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Wer ist wie? 
− Kleidung 
− Einkaufen im KaDeWe 
 
 

 

Читањем чланака о познатим личностима, 
коришћењем уџбеника и интернета, скупљају се 
информације о карактерима личностињиховом изгледу. 
Кроз дијалоге се увежбава лексика 

Демонстративном методо обнавља се лексика у 
вези са одећом, бојама и дезенима.  

На основу сликовног материја и личног искуства 
систематизују се одељци у великој робној кући и 
увежбава лексика у вези са њиховим садржајем.  

 Обрада граматичких јединица: деклинација и 
компарација придева као и негација уз увежбавање на 
материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, проспекти,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Parterschaften 
Време: Март, Април 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање карактерних особина људи и односа међу људима.   

Оспособљавање ученика за изражавање ставова о партерима и партенрским односима.  

писање извештаја са лица места. 

Сензибилизација ученика за постојање различитих животних стилова и упознавање са њиховим 
карактеристикама.  

Овладавање граматичким структурама: придевска промена,  намерна реченица, предлози са генитивом 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− чита личне огласе и да их коментарише 
− говори о свом карактеру и какртеру других људи 
− искаже свој став о идеалном партнеру 
− препознаје и именује хороскопске знаке 
− чита текстове о различитим стиловима живот а и да дискутује о њима 
−  

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Kontaktanzeigen 
− Sternzeichen 
− Jedem Tierchen sein Pläsierchen! 
 
 

 

Коришћењем материјала из уџбеника и са 
друштвених мрежа обрађује се лексика у вези са 
насловном темом: партенрски односи.  

Читањем хороскопа из часописа и повезивањем са 
својом личношћу усваја се лексика која изражава 
карактерне особине личности.  

Упознавање са различитим стиловима живота на 
основу текстова из уџбеника и из часописа.  

Израда презентација са приказом 
каркатеристичних момената из живота појединих 
социјалних група. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Zukunftsvisionen 
Време: Мај, Јун 
8 + 4 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Развијање осећаја за важност планирања будућности. 

Обнављање и увежбавање лексике у вези са личним плановима и очекиваним догађајима у будућности.  

Сензибилизација ученика за поимање света у коме живимо и шансе и опасности развоја. 

 

Овладавање граматичким структурама: пасив, допусне реченице, инфинитивске конструкције. 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о својим плановима за будућност 
− искаже своје виђење будућности света 
− говори о страховима и надама младих  у вези са будућношћу 
− формулише исказе у прошлом, садашњем  и будућем времену 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Schon Zukunftspläne? 
− Wie wird die Welt in der Zukunft aussehen? 
− Zukunftsangst? Zukunftshofnung? 
 
 

 

Уводним асоциограмом о представама из 
будућности уводи се лексика у вези са темом. 

Радом у групама формулишу се једноставни 
искази о плановима за блиску будућност. 

Прикуплја се материјал о плановима за будућмост 
на глобалном нивоу као и о могућим опасностима. 

Обрада граматичких јединица: пасив, допусне 
реченице, инфинитивске конструкције. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Француски језик 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ И ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

 

Разред: II 

Предмет: Француски језик (други страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

Теори
ја 37 
+ 
вежб
е 18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

– 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 (усме- 

ног) 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. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљеви и задаци наставног предмета:  Настава и учење француског језика треба да помогну ученицима да стекну 

неопходна знања и технику за функционално коришћење овог језика, као и да допринесу укупном интелектуалном развоју 
ученика. 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. 

                    Циљ образовно – васпитног рада : Развијање комуникативних способности на француском језику у 
говорном и писаном регистру, усвајање знања и позитивног односа према властитом идентитету. 

 Задаци образовно – васпитног рада : Продубљивање знања у другим областима кроз учење француског језика, 
развијање социјалних компетенција ученика, подстицање емоционалног и интелектуалног развоја код ученика. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 1  
Dis-moi ce que tu as fait, je te dirai qui tu es 

Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Представљање, описивање себе и других у прошлости. Изражавање потврде и негирање. Изражавање 
допадања и недопадања. Исказивање временских односа. Тражење мишљења и изражавање слагања и 
неслагања. Објашњавање узрока и избора. 

И
сх

о
д

и
 

Описује догађаје у прошлости. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским 
темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број 
фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 

свакодневним ситуацијама; описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости и прошлости у свом 
окружењу и изван њега. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Cours introductif  

Mes vacances d'été 

On sait bien des choses ! 
Le plus-que-parfait 

Déjà vu... 

Exercices oraux et écrits 

Le candidat idéal 

Compréhension du texte 

Ученициобнављају прошла времена, (и 
плусквамперфекат), као и слагање партиципа глагола 
које се мењају са avoir. Користе заменице у служби ЦОД 
и узрочне маркере. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају вештину описивања у прошлости, 
објашњавају узроке, образлажу избор. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама; дискусије 
примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1.  
2.СТ.1.1.2. 2.СТ.1.2.2.  

2.СТ.1.2.5. 
2.СТ.1.3.2. 2.СТ.1.3.4. 
2.СТ.1.3.7 2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1. 
 

2.СТ.2.1.1.  
2.СТ.2.1.2. 2.СТ.2.2.2.  

2.СТ.2.2.5. 
2.СТ.2.3.2. 2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.7 2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1. 
 

2.СТ.3.1.1.  
2.СТ.3.1.2. 2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.2. 2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.7 2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 2:Les voyages forment la jeunesse 

 
Време: октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Излагање плана путовања, предлагање, изражавање мишљења, претпостављање, сналажење у простору 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима 
преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, 
јавном и образовном контексту. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје). 
Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-
запис; 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. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Conditionnel présent (les hypothèses) 

Mystère de Juliette K. 

Les Français en vacances 
Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Etes-vous aventurier? 

 

Ученициобнављају/уче хипотезу (са интонацијом), 
кондиционал презента, предлоге и чланове за 
локализацију, као и вокабулар везан за путовања. Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају вештину 
излагања плана путовања, предлагања, изражавања 
мишљења, претпостављања, сналажења у простору. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће(укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.3. 2.СТ.1.1.4. 
2.СТ.1.2.1. 2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.3. 2.СТ.1.3.7. 
2.СТ.1.4.5. 2.СТ.1.5.1. 
2.СТ.1.5.2. 2.СТ.1.5.3. 
2.СТ.1.5.4. 2.СТ.1.5.5. 

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.3. 2.СТ.2.1.4. 
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.2.2. 
2.СТ.2.3.3. 2.СТ.2.3.7. 
2.СТ.2.4.5. 2.СТ.2.5.1. 
2.СТ.2.5.2. 2.СТ.2.5.3. 
2.СТ.2.5.4. 2.СТ.2.5.5. 

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.3. 2.СТ.3.1.4. 
2.СТ.3.2.1. 2.СТ.3.2.2. 
2.СТ.3.3.3. 2.СТ.3.3.7. 
2.СТ.3.4.5. 2.СТ.3.5.1. 
2.СТ.3.5.2. 2.СТ.3.5.3. 
2.СТ.3.5.4. 2.СТ.3.5.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 3:La voix est le miroir de l’âme Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Описивање карактера других, изражавање емоција, надања, планова 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (особе, емоције, активности,). Користи задовољавајући 
број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 
свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Comment vous sentez-vous? 

Ça me met en colère 

Je suis frustré quand je... 
Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

 

Ученициобнављају/уче како да искажу емоцију, наду, 
планове, као и опис карактера (кроз текстове и аудио 
документе) помоћу иреалности у прошлости, прилога на 
-ment, лексике везане за осећања 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, игровне активности, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; рад у паровима; дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 4:On n’arrête pas le progrès ? Време: децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Изражавање/образлагање мишљења и како их презентовати 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (емоције, идеје, активности,). Користи задовољавајући 
број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних функција у 
свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Sauvons la planète  

Les décroissants croissent!  

La voiture en ville  

Voisin - voisine  

Les débats politiques  

Arrêtons de surconsommer 

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Révision générale 

 

Ученициобнављају/уче како да искажу емоцију, своја 
размишљања, планове (кроз текстове и аудио 
документе) помоћу субјунктива презента, лексике за 
изражавање/образлагање мишљења и еколошких идеја и 
знања 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани и графички радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; активности (израда паноа, презентација, 
постера за учионицу; дебате и дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код 
куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 5 
Les paroles volent, les écrits restent 

Време: јануар 
Ц

и
љ
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в

и
 

Писање различитих типова порука, обавезивање, изражавање осећања, забране, могућности, начина 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (емоције, идеје, активности, даје упутства). Користи 
задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Le personnage mystérieux 

C’est de la part de qui?  

Désolé, mais…  

Il est interdit de stationner  

À la vie scolaire 

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

 

Ученициобнављају/уче да пишу различите типове 
порука, да искажу емоцију, забрану, могућност, начин 
(кроз текстове и аудио документе) помоћу субјунктива у 
зависним реченицама (лексика везана за емоције и 
употреба безличних глагола и израза), партиципа 
презента и жерондифа 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. 
Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 6 - 
А chacun son cinéma 

Време: фебруар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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Препричавање/опис радње филма и ликова, изражавање и правдање мишљења 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (радњу филма и ликове, изражава и правда мишљење). 
Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио или видео-
запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

On se fait un film  
À la recherche d’un film  
Personnages de films  
Parlons cinéma 
Raconte-moi une histoire 

Réveillez le scénariste qui dort en vous! 

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о филму и 
ликовима, износе и образлажу мишљење (кроз текстове 
и аудио или видео документе) помоћу ce que/ce qui/dont, 
употребом партиципа презента (лексика и изрази везани 
за (не)допадање, изношење става, филмски вокабулар) 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, писани 
радови, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 7- 
Y a-t-il une vie après l’école 

Време: март 



Гимназија, 
Лесковац 
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Синтеза и пренос информација, догађаја, разговора; презентација резултата анкете 

И
сх
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и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (преноси информације, догађаје, разговоре; презентује 
резултата анкете). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио 
или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Passerelles entre deux mondes? 

Je rêve d’être… 

Elle m’a dit… 

Zoom sur l’indirect Sоndages téléphoniques 

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора; презентују 
резултата анкете (кроз текстове и аудио или видео 
документе) помоћу индиректног говора, слагањем 
времена, (ин)директном интерогацијом/интонацијом 
(лексика и изрази везани за анкетирање, тржиште рада и 
професионалну оријентацију) 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад 
ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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.); дискусије примерене узрасту. Рад с 
књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 7- 
Y a-t-il une vie après l’école 

Време: април 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Синтеза и пренос информација, догађаја, разговора; презентација резултата анкете 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (преноси информације, догађаје, разговоре; презентује 
резултате анкете). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, аудио 
или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

À propos du discours indirect  

Inégalités  

C’est notre choix! 

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре о прикупљању и 
преносу информација, догађаја, разговора; презентују 
резултата анкете (кроз текстове и аудио или видео 
документе) помоћу индиректног говора, слагањем 
времена, (ин)директном интерогацијом/интонацијом 
(лексика и изрази везани за анкетирање, тржиште рада и 
професионалну оријентацију) 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад 
ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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.); дискусије примерене узрасту. Рад с 
књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Unité 8- 
Je sais bricoler 

Време: мај 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Извештавање о догађањима, изјавама/говорима других, презентација чињеница и информација 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (извештава о догађањима, изјавама/говорима других, 
презентује чињенице и информације). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко 
препричава краћи текст, аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Les médias francophones;été 2012  
L’été sera-t-il chaud?  
Les événements de l’été  
Les Français et l’information  
Et voici notre flash d’information 
Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре/прикупљају и 
преносе информације, догађаје, говор других; 
презентују чињенице и информације (кроз текстове и 
аудио или видео документе) помоћу пасива, 
интонацијом ради истицања нечега, кондиционалом као 
и другим средствима за пренос непроверених 
информација; користе заменицу en 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама (мини-дијалози, 
игра по улогама, симулације итд.); дискусије примерене узрасту. Рад с књигом. Рад 
код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Tout finit par des slams Време: јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Исказивање идеја, осећања, дефинисање речи, стварање нових речи, игра речима 

И
сх

о
д

и
 

Описује, разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту. Описује блиско окружење (исказује идеје, осећања, дефинише речи, ствара нове, игра 
се њима). Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. Укратко препричава краћи текст, поетски, 
аудио или видео-запис; 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Paroles, paroles… 

« J’écris à l’oral »  

Les mots du dictionnaire  

Enfants de la rime, slamons ensemble! 

Exercices oraux et écrits 

Compréhension du texte 

Révision générale 

Ученициобнављају/уче да пишу/говоре / исказују 
стихове, идеје, осећања, дефинишу речи, стварају нове, 
играју се њима (кроз текстове и аудио или видео 
документе) помоћу различитих језичких регистара, 
мењањем ритма и интонацијом, стилским фигурама, 
персонификацијом, римом, компарацијом, слемом 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, игровне активности, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Version Originale 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-

визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања говора; рад у малим и већим групама; дискусије 
примерене узрасту. Рад с књигом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и говоре уз помоћ других ђака и професора. 
Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје наставе 
француског. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на елементарна знања 
из области језика: 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. Читају се и 
пишу кратки текстови, слушају једноставни аудио документи, раде се најједноставније вежбе из области језика 
(синтаксе).  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка француском организује се додатна настава тако што се сваке недеље 
одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из области 
језика, усмеравају се у зависности од индивидуалних склоности. 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, учествује на конкурсима и такмичењима. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из француског језика. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Руски језик 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички и природно-математички Разред: Други 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Я рад встрече! Време:Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Окно напротив 
-Настоящее время 
-Выражение прямого дополнения 
-Выражение посессивности 
-Текст: «Утро.Школа» 
-Текст:»Окна» 
-Закрепление темы « Я рад встрече» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 
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ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Внешность обманчива Време:Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Писательница 
-Полная форма прилагательных 
-Выражение времени 
-Краткая форма прилагательных 
-Определительные местоимения 
-Текст:»Нефертити» 
-Внешность человека 
-Закрепление темы «Внешность обманчива» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада    Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање    

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Мой дом-моя крепость Време:Новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-В квартире Достоевского 
-Прошедшее время 
-Количественные числительные 
-Переход прилагательных в  существительные;сущ.ые на-
ня 
-Текст:»Разговор с дизайнером» 
-Разговорная тнма: Дом,квартира,комната 
 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка   
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

 2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.     

  2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Праздник придёт-гостей приведёт Време:Децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала   

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-Пасхальные колокола 
-Порядковые числительные 
-Вид глагола 
-Повелительное наклонение 
-Родительный падеж на –у,-ю 
-Текст:»Новогодняя история» 
-Праздники 
-Закрепление темы «Праздник придёт-гостей приведёт» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.        

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Жизнь в городе Време:Јануар,фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала   

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Макс,его жена,русский язык и общественный транспорт 
Москвы» 
-Повелительное наклонение 1.л.мн.чис. и 3.л.ед.и мн.числа 
-Префиксальные глаголы 
-Родительный падеж мн.чис.без окончания 
-Текст «Невероятная история» 
-Разг.тема:Ориентация в городе,на улице,городской 
транспорт 
- Закрепление темы « Жизнь в городе» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник   

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 
   2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 

     2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   

       2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
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2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.        

2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.      

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.         

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:Мы соединяем юг и север Време:Фебруар,март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Это был я 
-Деепричастия 
-Выражение отрицания 
-Текст:»Июльская гроза» 
-Текст:»Славянский ход» 
-Разг.тема:Природа,климат,история 
-Закрепление темы «Мы соединяем юг и север» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.          

      2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.          

          2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.           

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Человек в мире технологий Време:април,мај,јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала   

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-Учительница и ICQ 
-Два действия.Временные отношения 
-Действительное причастие настоящего времени 
-Текст «Извини» 
-Действительное причастие прошедшего времени 
-Самые популярные соцсети в России;СМС 
-Разг.тема:Разговор по телефону,формы речевого этикета 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални   
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање    

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација    

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.             
  

        2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.             

           2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.             
  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време: 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                                       

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Италијански језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:   II 

Предмет: Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 
теори
ја18,5 
вежбе 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2020. 
 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и начином 
оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се реализује 
у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, 
школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, 
мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом 
намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка грађа добија свој смисао тек када се 
доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања 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. 
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. 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. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:       In giro per negozi(Куповина) Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и
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е

в
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Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (presente) и вокабулара (andare in giro per negozi).  



Гимназија, 
Лесковац 
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота 

и делатности, одласка у куповину. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

IN GIRO PER NEGOZI 
1.Colori e materiali   - T 
1.Come si vestono ? 
2.Cerco un pullover! - T 
2.Che taglia porti ? 
3.In un negozio di calzature- T 
3.I pronomi indiretti atoni e tonici   
4.Centri comerciali aperti anche la domenica -T 
4.Come possono essere ? 

 
Упутити ученике на садржаје попут описивања 

одеће, исказивања бројева, изражавања сумњи, давања 
савета, као и исказивања мишљења.  

Поновити боје кроз разна вежбања, затим глагол 
piacere, индиректне заменице,увежбавање императива у 
2.лицу једнине. Коришћење разноврсних техника/метода и 
облика рада.  Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: грађанско васпитање,српски језик 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања. Постављање ученика у 
различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2 ,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ
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њ
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

по нивоима 

2.СТ.1.1.1 ОС  

2.СТ.2.2.4.
 2.СТ.1.4.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 
 

  



Гимназија, 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Quando ero piccola(Кадсамбиламала) Време:  ОКТОБАР/НОВЕМБАР 
Ц
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Обрада вокабулара :речи за описивање животних ситуација из прошлости . Обрада граматике: imperfetto, 
passato prossimo . Уочавање разлике између уобичајених прошлих радњи (imperfetto) и онога што се догодило 
само једном (passato prossimo ). 

И
сх

о
д

и
 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5.La settimana bianca - T 

5.Come mi sta ? - videocorso 

6.Questo/quello –Troppo /molto -T 

6. Esercizi grammaticali : imperativo e pronomi diretti e indiretti 

7.Dettato -T 

8. Il significato dei colori -T 

9. E i bambini ci chiedono di proteggere gli animali -T 

10.Quando ero piccola – Imperfetto -T 

11. Da piccola avevo un cane -T 
12. Први писмени задатак-T 

Увођење вокабулара везаног за догађаје 
из прошлости,изражавање слагања и 
неслагања. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања на задату тему. 
Увести  времена:imperfetto,passato 
prossimo,поновитииндиректне заменице  
На што више примера обрадити разлику у 
употреби ова два прошла времена. 
Проверавање знања граматичких појмова, 
кроз испитивање – писмено (писмени 
задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2,аудио CD, DVD 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2.1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
 

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Un tipo interessante(Занимљивлик) Време:  ДЕЦЕМБАР 
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Обрада вокабулара :речи везане за опис како физичких одлика,тако и особина неке особе.. Учење описивања 
друге особе. 

Учењејезичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –глаголи:  
farcela, sapere e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire и condizionale 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратак опис  особе по моделу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Un tipo interessante    

13. Поправак Првог писменог задатка-T 

7. Un tipo interessante - Com'è 

14. Un tipo interessante-T 

8. L'articolo giornalistico 

15. E adesso che facciamo – Condizionale -T 
16. Una serata tra amici – videocorso -T 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неке особе у физичком или психичком 
смислу.Упознати ученике са глаголима:  farcela, sapere e 
andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire kao i 
потенцијал.Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: илустрација, 
табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
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ћ
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е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Ti va di venire – al cinema 
?(Далибижелеоубиоскоп) 

 
Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :IL TEMPO LIBERO. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја излазака и других начина провођења слибодног времена. Учење како да се да предлог, прихвати или 
одбије, тражи или да савет. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ti va di venire? 

17. Tante idee per il tempo libero -T 

9. Le buone maniere nei luoghi pubblici 

18.La macchina l’ho portata dal meccanico -T 

19. Аl botteghino  -T 
10. Videocorso-Un appuntamento mancato 

 
 Увести вокабулар везан за слободно време. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о начину 
провођења слободног времена. Вежбати у пару или 
групи предлоге и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   Buon viaggio !    (Срећан пут) Време: ФЕБРУАР / МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :питати нешто љубазно, прихватити предлог, изразити изненађење и 
незадовољство.Употреба глаголаvolere all'imperfetto,глаголиsapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, 
глаголvolerci. 

И
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о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Buon viaggio !     

20. Buon viaggio !     In vacanza -T 

11. Non lo sapevo ! 

21. Ho saputo che -T 

12. La Toscana in moto 

22. Diario di viaggio  (Passato prossimo e imperfetto)-T 
23. Videocorso - Ricordi romantici -T 

Увести  вокабулар везан за путовања. Упознати 
ученике са глаголима volere all'imperfetto,глаголима 
sapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, и 
глаголом volerci.Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: A   TAVOLA      (Застолом) Време:МАРТ/ АПРИЛ 

Ц
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Обрада вокабулара : dieta , cibo ,parti del corpo.Учењео императиву и неправилном поређењу придева. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се 
разговара са лекаром и диететичаром. 
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Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

24.A tavola -T 

13.Diversi modi di mangiare 

25.Abitudini sane -T 

14. Videocorso - Una vita (poco) sana     

26.Abitudini alimentari -T 

27.Riscopri il gusto della tavola -T 
28.Diktat -T 

Увести вокабулар везан за здравље и здраву 
исхрану,спорт, делове тела. Обрадити императив. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Come va ?( Како је ? ) 

 
Време:АПРИЛ/МАЈ 

Ц
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Увести вокабулар везан за здравље ,здраву исхрану , спорт и здрав начин живота. Разумевање главних идеја 
кратког монолога. Учење императива и неправилног поређења. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај и дају савети. 
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи императив како би пренео савете у вези здравог живота. 
- Тражи и даје савете. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Come va?   Ho mal di... -T 

15. In farmacia 

30. Fumi meno !  -T 

16. Meglio o migliore? Benissimo o ottimo? 

31. ПрипремазаДругиписменизадатак -T 

32. Други писмени задатак -T 
33.Поправак другог писменог задатака  -Т 

Увести вокабулар везан за везан за здравље ,здраву 
исхрану,спорт и здрав начин живота. Обрадити  
императиви неправилно поређење придева. Користећи 
комуникативан и еклектички метод, објаснити како се 
тражи савет.Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено (писмени задатак) и усмено, 
активност ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе 
читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Egregio dottor...                                      
(Поштовани господине ...) 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
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Обрада вокабулара везаног за писање званичног писма, молбе. Исказивање жеља и намера.Разумевање 
пословног писма.Разумевање структуре текста. Учење будућег времена (futuro semplice ). Учење како се 
представити званично . 



Гимназија, 
Лесковац 
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- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Egregio dottor...                                       

34. Egregio dottor...   Offerte di lavoro -Т 

17. Egregio Dottor Rossi  -   Il futuro semplice 

35. Uomini e donne al lavoro  - Stesso trattamento  Т 

18.Un colloqio di lavoro 

36. Curriculum vitae  -Т 

19. Colloqui di lavoro - videocorso 
37. Mettere o metterci - Esercizi grammaticali  Т 

Вежбати како се пише званично писмо. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, модела, питања и одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Comparazione irregolare 
Il futuro semplice 
Le canzoni italiane 
Le ricette italiane  

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Језик, медији и култура 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички Разред: II 

Предмет: Језик, медији и култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да подстиче заинтересованост учени- 

ка за проблеме медијске културе као феномена који се тиче свих 

људи и утиче на њихов приватни и на професионалан живот. Те- 

матика се може посматрати са становишта некад и сад, као и кроз 

димензију локално–глобално. 

После уводних активности, у оквиру сваке теме наставник 

презентује мотивациони материјал/подстицај који ученике треба да 

заинтересује, а затим представља теме најчешће у облику про- 

блемских питања погодних за истраживање. Основни метод учења је 

истраживање и осмишљавање малих пројеката. За истраживање тема 

користи се рад у групи. Наставник одређује број и састав група. 

Пожељно је да наставник направи атмосферу у којој је заинте- 

ресованост за тему основни чинилац избора групе. Тако се обезбеђује 

да се у оквиру сваке теме мења структура група а ученицима пружа 

прилика да сарађују са више различитих чланова. 

Приликом одабира истраживачких активности наставник треба 

да помогне ученицима у избору адекватних извора али и техника. Без 

обзира на избор технике, која је делом условљена избором теме, 

потребно је ученике усмеравати ка прикупљању података из 

различитих извора. Препоручује се и обилазак институција 
и организација које се баве медијима и културом у окружењу. 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 
– процењује значај и утицај информација и извора информа- 
ција и повезује их са сопственим искуством ради решавања разли- 
читих ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и гово- 
ра мржње у медијима и има критички однос према њима; 
– одговорно се односи према креирању сопствених медиј- 
ских порука; 
– комуницира на конструктиван начин; 
– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ 
уна-пређивање медијске културе; 
– разликује културне од популарних садржаја и на основу 
тога доноси вредносне судове.  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Медији и забава 
Време: септембар, октобар, 
новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; развој способоности 
проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих технологија;  креирање медијских садржаја. 

И
сх

о
д

и
 

- користи наративне могућности различитих медија; 
 
– упореди особености различитих медија као и начине трансмедијалног преношења садржаја; 
 
– користи различите алате из области медија, језика и културе за решавање друштвених проблема које 

је идентификовао. 
 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

15. Упознавање ученика с наставним планом и 
програмом, 

16. Правила понашања у групи; вредновање и 
оцењивање, 

17. Медији и забава, 
18. Медији и забава – представљање тема, 
19. Медији и забава – избор тема и формирање група, 
20. Медији и забава – методе у истраживању, 
21. Медији и забава – прикупљање података о 

изабраној теми, 
22. Медији и забава – анализа података о изабраној 

теми, 
23. Медији и забава – презентација добијених 

резултата, 
24. Медији и забава – осмиљавање (дизајнирање) 

пројекта, 
25. Медији и забава – припрема нацрта пројекта, 
26. Медији и забава – рад на пројекту, 
27. Медији и забава – рад на пројекту, 
28. Медији и забава – презентација пројекта. 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка  
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Аматерска култура и креативни активизам 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; уважавање различитости и 
различитих културолошких вредности; стварање уметничких садржаја код куће и уз помоћ смарт-телефона. 

И
сх

о
д
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– 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. 
 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

14. Аматерска култура и креативни активизам – 
представљање тема, 

15. Аматерска култура и креативни активизам – 
улична уметност, 

16. Аматерска култура и креативни активизам – 
примери вернакуларне праксе 

17. Урбано сквотирање 
18. Рурално сквотирање 
19. Home-made музика 
20. Home-made музика 
21. Одабир тема за радионицу – употреба смарт 

телефона 
22. Прикупљање и анализа података – употреба смарт 

телефона 
23. Рад на пројекту – употреба смарт телефона 
24. Презентација пројекта – употреба смарт телефона 
25. Презентација пројекта – употреба смарт телефона 
26. Евалуација пројектa 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р
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ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Идентитет у дигиталном окружењу Време: април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; развој способоности 
проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, уз вешто и ефикасно коришћење 
информационо-комуникационих технологија; способност селекције информација на интернету; заштита у 
дигиталном окружењу. 

И
сх

о
д
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– установи сличности/разлике појмова: идентитет, интернет 
идентитет, дигитални идентитет, аватар; 
 
– процени релевантност и поузданост информација (сопстве- 
них и туђих) 
 
– представи, оргaнизуje, структурира и форматира информа- 
ције којима се представља у дигиталном окружењу; 
 
– препознаје ризике и опасности по лични идентитет у диги- 
талном окружењу, 
 
– примењује технике заштите у дигиталном окружењу. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

11. Упознавање с темом Идентитет у дигиталном 
окружењу 

12. Одабир и дефинисање тема из модула Идентитет у 
дигиталном окружењу 

13. Истраживање интернет идентитета (личних и 
групних) 

14. Преиспитивање и грађење личног интернет 
идентитета 

15. Колико смо безбедни на интернету? 
16. Заштита интернет идентитета 
17. Како штитимо податке на интернету 
18. Какве слике стварамо у дигиталном окружењу 
19. Евалуација тема 
20. Систематизација и свођење оцена 

Дискусија, изношење мишљења и ставова о наведенем 
темама. 
Пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р
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е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, 
примена стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања 

ОС по нивоима                   

 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички/Природно математички Разред: 2 

Предмет: Појединац, група и друштво 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Дужност наставника је да  упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја. Наставник у 
уводном делу, презентује материјал који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему 
најчешће у облику проблемских питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну тему 
са различитих аспеката проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности 
наставник треба да помогне ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. 
Ученици могу да истражују у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред 
прикупљања података са релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће је 
истражити и испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, 
суграђани и стручњаци за неку област. Резултате истраживања и закључке, ученици презентују на 
часу, а могу их презентовати и широј јавности. Наставник континуирано врши и самоевалуацију 
наставног процеса ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма Појединац, група и друштво је оспособљавање ученика за критичко сагледавање места 

појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и међузависности, ради развијања знања, вештина, 
вредбости и ставова неопходних за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом динамичном 
друштву. 

Циљ образовно – васпитног рада:  

Повезивање претходно стечених сазнања са новим, развој критичког мишљења и успостављање узрочно последичних 
односа.  

Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталин наставним програмима. Васпитање ученика на начелима поштовања и чувања и 
богаћена културне баштине (домаће, евроске и светске) 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ЛЕКЦИЈЕ ПРОШЛОСТИ, ПЕРСПЕКТИВЕ 
БУДУЋНОСТИ 

Време: 17 часова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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и

 
- Аргументовано дискутује о традицији, култури и идентитету имајући у виду позицију појединца, 

групе и друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 

 

И
сх

о
д

и
 

- Опише допринос антропологије, историје, етнологије, археологије и историје уметности у 
проучавању традиције 

- Критички разматра утицај традиције на савремено друштво и процењује шта би оно као традицију 
моглооставити следећим генерацијама 

- Опише начине чувања традиције и утицаји који је угрожавају 
- Наведе шта је све из наслеђа Србије укључено у Светску културну баштину Унеска 
- Н примеру опише како су се различити аспекти свакодневног живота људи мењали у прошлости и 

процени у ком правцу ће се промене дешавати у будућности 
- Уочава на примеру и критички се односи према облицима понашања који су део традиције али 

умањују нечија права, дискриминишу или воде ка сегрегацији и сукобу 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом Појединац, 
група и друштво 

- Правила понашања у групи, вредновање и 
оцењивање 

- Представљање тема у оквиру модула Лекције 
прошлости, перспективе будућности (3 часа) 

- Избор тема и формирање група 

- Методе у истраживању 

- Прикупљање података о изабраној теми (2часа) 

- Анализа података о изабраној теми 

- Презентација добијених резултата 

- Осмишљавање/дизајнирање пројекта 

- Рад на пројекту (4 часа) 

- Припрема нацрта пројекта 
 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА И ИДЕНТИТЕТ Време: 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Аргументовано дискутује о друштвеним појавама имајући у виду позицију појединца, групе и 
друштва 

- Уичава и анализира различите врсте интеракцијских процеса у друштву и међузависност између 
појединца, групе и друштва 

 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
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- Наводе факторе који доприносе формирању идентитета особе 

- Критички разматра ситуацију у култури у Србији 

- Наводи примере који показују улогу медија у ширењу позитивног и негативног утицаја на пољу 
културе 

- 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 резуктате истраживања из различитих аспеката 

- Прикаже резултате истраживања 

- Сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима 

- Критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Представљање тема у оквиру модула Култура и 
идентитет (4часа) 

- Формирање група и избор темa 

- Прикупљање података у оквиру модула Култура и 
идентитет(3часа) 

- Сређивање података у оквиру модула Култура и 
идентитет 

- Анализа података у оквиру модула Култура и 
идентитет 

- Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру 
модула Култура и идентитет (2часа) 

- Рад на пројекту (5часова) 

- Презентација добијених резултата (2часа) 

- Закључивање и образлагање оцена 
 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Појединац, група и друштво. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Трећи разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил/смер: 

Друштвено-језички Разред: трећи 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

5 
Годишњи 
фонд часова: 

185 

Просветни гласник: Број 
12/24. 
август 

Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава српског језика и књижевности изводи се са читавим одељењем и реализује се различитим 
облицима рада: фронтални рад, рад у пару, рад у групи, као и индивидуални рад. Ученици се подстичу 
на самостално мишљење и изношење сопствених ставова, уз њихову аргументацију. Подстиче се 
култура изражавања (у усменој и писаној форми), инсистира се на самосталности у раду, на примени 
стечених знања и повезивању знања из српског језика и књижевности са знањима из других предмета. 
Током реализације наставних садржаја инсистира се на развоју међупредметних компетенција. 
Посебно се инсистира на развоју функционалне и дигиталне писмености, на развоју културе читања, 
дијалога, на уважавању другачијег мишљења и става, на развоју толеранције, креативности и 
индивидуалних потенцијала ученика. Ученици се оспособљавају да самостално читају и доживљавају 
књижевна дела, да шире своје видике и развијају језичку културу 

 
Оцењивање се спроводи формативно и сумативно: прати се активност ученика на часу, 

благовремено извршавање задатака, квалитет одговора, учешће у дискусији; редовно читање лектире, 
тумачење књижевног дела, примена стечених знања из граматике и правописа... У току школске године 
предвиђена су четири писмена задатка. 
 
Настава српског језика и књижевности подразумева и бројне ваннаставне активности, као и сарадњу са 
институцијама културе и струковним удружењем (посете књижевним вечерима, позоришним 
представама, изложбама, сајмовима књига, учешће на такмичења и сл.), све у циљу свестранијег развоја 
ученичких потенцијала.  
 
У наставу српског језика и књижевности укључују се бројни извори који подстичу самосталну 
истраживачку делатност ученика, развој различитих компетенција и активну примену наученог 
(књижевна дела, књижевноисторијски и књижевнокритички текстови, интернет извори, едукативне 
дигиталне платформе, филмови, позоришне представе и сл.). 
 

Циљеви и 
задаци 
наставног 
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. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: Модерна у европској и српској 
књижевности 

Време: септембар ‒ децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из 

светске и српске књижевности епохе модерне; оспособљавање за самостално читање, изражавање осећања и 

доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина књижевног дела; 

оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних дела и за 

аргументацију ставова. 

И
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По завршетку трећег разреда ученик ће бити у стању да: 

● систематизује усвојена знања о књижевности, процени сопствену успешност, идентификује тешкоће 
и, уколико их има, утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст са појавом дендизма, симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни сличност и особеност тих појава; 

● анализира примере декаденције и дезинтеграције модерне у српској књижевности 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Модерна у европској књижевности 
 
Поетичка обележја епохе. 
Шарл Бодлер ‒ Везе; Читаоцу; Цвеће зла  
Артур Рембо ‒ Самогласници 
Антон Павлович Чехов ‒ Ујка Вања  
Избор из европске лирике - Рилке, Блок, Аполинер 
 
Модерна у српској књижевности 
 
Богдан Поповић ‒ Предговор  Антологији новије 

српске лирике  
Војислав Илић ‒ У позну јесен 
Алексе Шантића  ‒ Претпразничко вече и Вече на 

шкољу 
Јован Дучић ‒  Сунцокрети, Јабланови и Човек 

говори Богу; Градови и химере 
Милан Ракић ‒ Јасика , Искрена песма 
Владислав Петковић Дис ‒ Можда спава, Тамница и 

Нирвана  
Јован Скерлић - Лажни модернизам у српској 

књижевности 
Сима Пандуровић ‒ Светковина, Потрес  
Борисав Станковић - Коштана 
Јован Скерлић - О Коштани 
Борисав Станковић - Нечиста крв 
Петар Кочић - Мрачајски прото 
 
Милутин Бојић ‒ Плава гробница 

Исидор Секулић - Сапутници; Круг 

 
 

Упознавање ученика са поетичким обележјима 
епохе модерне у европској и српској књижевности. 
Упознавање ученика са најзначајнијим представницима 
и њиховим делима анализом одабраних књижевних 
текстова. Читање одабраних песама, драмских текстова 
и прозних остварења, разговор о њиховим поетичким и 
структуралним обележјима, о естетским вредностима и 
универзалним порукама. Успостављање везе са делима 
претходних епоха и са искуственим знањем ученика из 
других уметности и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 
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Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 

2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

2СЈК.3.3.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: Међуратна и ратна књижевност у 
светској и српској књижевности 

Време: јануар ‒ јун  



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање ученика са поетичким обележјима епохе авангарде, са обележјима појединих праваца 
(експресионизам, футуризам, дадаизам, надреализам, суматраизам, хипнизам, зенитизам); упознавање 
ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из светске и српске 
међуратне књижевности (авангарде); оспособљавање за самостално читање, изражавање осећања и доживљаја 
књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина књижевног дела; оспособљавање 
ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних дела и за аргументацију ставова, 
за повезивање знања из књижевности авангарде са сазнањима из других предмета (уметности, историја, 
филозофија, психологија, грађанско васпитање). 

И
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● 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Европска књижевност у првим деценијама 20. века. 
Манифести футуризма, експресионизма, дадаизма, 
надреализма.  

 
Станислав Винавер ‒ Манифест експресионистичке 

школе 
Владимир Мајаковски ‒ Облак у панталонама 
Избор из поезије: Готфрид Бен, Георг Тракл, 

Вилијам Батлер Јејтс, Марина Цветајева 

Франц Кафка ‒ Процес; Преображај  

Л. Ф. Селин ‒ Путовање накрај ноћи  
Рабиндранат Тагоре ‒ Градинар 
Пабло Неруда ‒ избор из поезије 
 
Српска међуратна књижевност (авангарда)  
 
Душан Васиљев ‒ Човек пева после рата 
Милош Црњански ‒ Суматра; Објашњење Суматре; 

Лирика Итаке; Дневник о Чарнојевићу; Сеобе 
Растко Петровић ‒ Људи говоре 
Момчило Настасијевић ‒ Седам лирских кругова; 

Запис о даровима моје рођаке Марије 
Рана поезија Десанке Максимовић; Раде Драинац, 

Милан Дединац, Душан Матић, Александар Вучо 
Тин Ујевић ‒ Свакидашња јадиковка 
Мирослав Крлежа ‒ Господа Глембајеви 
Томас Ман ‒Тонио Крегер 
Херман Хесе ‒ Демијан 
 

Упознавање ученика са поетичким обележјима 
међуратне и ратне књижевности, са обележјима 
конкретних праваца, струјања и усмерења у светској и 
српској књижевности. Упознавање ученика са 
најзначајнијим представницима и њиховим делима 
анализом одабраних књижевних текстова. Читање 
одабраних песама, драмских текстова и прозних 
остварења, разговор о њиховим поетичким и 
структуралним обележјима, о естетским вредностима и 
универзалним порукама. Успостављање везе са делима 
претходних епоха и са искуственим знањем ученика из 
других предмета и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

2CJK.1.2.7. 

 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

     

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност: дијалог књижевних епоха Време:децембар, мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима из светске и 
српске књижевности епохе модерне и авангарде и делима савремене књижевности која тематски 
кореспондирају са наставним садржајима модерне и авангарде; оспособљавање за самостално читање, 
изражавање осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних 
особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката 
књижевних дела и за аргументацију ставова; за повезивање, уочавање сличности и разлика и истицање 
идејног слоја дела. 

И
сх

о
д

и
 

● систематизује усвојена знања о књижевности, процени сопствену успешност, идентификује тешкоће 
и, уколико их има, утврди план за њихово превазилажење; 

● повеже друштвено-историјски контекст са појавом дендизма, симболизма и естетике 
ларпурлартизма; 

● испита одјеке европске модерне у српској књижевности и објасни сличност и 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 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Иван В. Лалић - Плава гробница 

Милош Црњански - Хаџилук на Крф до Плаве 
гробнице; Видо, острво смрти; Гробље Србије на Крфу 

Иво Андрић ‒ На Дрини ћуприја 

 

Успостављање везе између поетичких обележја 
савремене књижевности и обележја модерне,  међуратне 
и ратне књижевности. Упознавање ученика са 
одабраним писцима и њиховим делом анализом 
одабраних књижевних текстова. Читање одабраних 
песама, и прозних остварења, разговор о њиховим 
поетичким и структуралним обележјима, о естетским 
вредностима и универзалним порукама. Успостављање 
везе са делима претходних епоха и са искуственим 
знањем ученика из других предмета и из живота. 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Творба речи Време: септембар, октобар  
Ц

и
љ

е
в

и
 Проширивање и продубљивање стечених знања о творби речи – о творбеним морфемама, о начинима творбе 

речи у српском језику (извођење, слагање, комбинована творба, творба претварањем); оспособљавање за 
самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; богаћење речника; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• 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; одреди место акцента у полусложеницама; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни начини творбе речи у српском језику: 
извођење, слагање, префиксација, комбинована творба, 
творба претварањем. Важнији модели за извођење и 
слагање именица, придева и глагола; најважнији 
префиксоиди и суфиксоиди у српском језику. 

Полусложенице (разлике у значењу придевских 
полусложеница у односу на сложенице, у примерима типа 
наранџасто-жут и наранџастожут, задржавање акцента 
на првом члану у споју, променљивост другог члана 
приликом промене у броју и падежу, специфични примери 
полусложеница са два акцента, двојака решења у 
спојевима чији је први део ауто-/аеро-/мото-/фото-
/видео-/аудио– и сл., у примерима типа – ауто-пут и 

аутострада, аеродром и аеро-загађење, мотоцикл 
и мото-клуб, фотографија и фото-монтажа, видеотека 
и видео-сигнал итд.);  правописна решења у вези са њима. 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Лексикологија Време: новембар, децембар  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Проширивање и продубљивање стечених знања о лексикологији (полисемија, моносемија; односи међу 
лексемама, сфера употребе, порекло лексике; фразеологија); оспособљавање за самостално изношење 
мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; стицање знања о 
значењу речи и о најважнијим речницима српског језика; оспособљавање за коришћење речника; богаћење 
речника; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• разликује значењске односе међу речима; 

• примени језичке механизме за богаћење речника (метафору, метонимију и синегдоху); 

• разликује типове лексике с обзиром на порекло (народне речи, црквенословенске речи и 
позајмљенице) и сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, термини); 

• разликује некњижевну лексику (дијалектизми, регионализми, жаргон и вулгаризми) од књижевне 
лексике; 

• наведе и користи најзначајније речнике српског језика; 

• препозна и правилно користи устаљене изразе (фразеологизме) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Лексикологија и лексикографија. Речници српског 
језика. 

Полисемија; метафора, метонимија и синегдоха . 
Синонимија, антонимија, хомонимија, хиперонимија и 
паронимија. 

Класификација лексике с обзиром на порекло 
(народне речи, позајмљенице, црквенословенске речи) и 
сферу употребе (историзми, архаизми, неологизми, 
термини). Некњижевна лексика српског језика 
(дијалектизми, регионализми, жаргон и вулгаризми). 

Фразеологизми и фразеологија 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању лексичког фонда ученика и на 
оспособљавању за самостално коришћење речника и за 
језичко стваралаштво.  

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Синтакса Време: март ‒ мај  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Проширивање и продубљивање стечених знања из синтаксе (типови синтагме; субјекатско-предикатски 
модел реченице; типови субјекта, предиката, атрибута, објекта; комуникативна и предикатска реченица; 
посебни типови предикатске реченице); оспособљавање за самостално изношење мишљења, за поштовање 
књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; стицање знања о граматици српског језика; 
упознавање са структуром реченице и основним реченичним моделима; развијање осећаја за поштовање 
сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• 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); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Синтаксичке јединице (реч, синтагма и реченица). 
Типови реченичних чланова. 

Реч као синтаксичка јединица. 

Синтагма и врсте синтагми.  

Субјекатско-предикатска реченица и њен састав. 
Главни реченични чланови: субјекат; предикат – 
глаголски, именски и прилошки предикат.  

Атрибут: типови атрибута.  

Зависни реченични чланови: апозиција и апозитив.  

Зависни реченични чланови – прави и неправи 
објекат. 

Посебни типови предикатских реченица: безличне 
реченице; безличне реченице са логичким субјектом.  

Посебни типови предикатских реченица: 
обезличене реченице; пасивне реченице. 

Посебни типови предикатских реченица (безличне 
реченице, безличне реченице с логичким субјектом). 

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању и продубљивању стечених 
знања из синтаксе и на практичној примени наученог на 
тексту и у свакодневној комуникацији. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Стилистика Време: децембар  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Проширивање и продубљивање стечених знања о функционалним стиловима (разговорни, научни, 
административни, новинарски, књижевноуметнички); оспособљавање за самостално изношење мишљења, за 
поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; оспособљавање за изношење 
властитих ставова уз поштовање књижевнојезичке норме; овладавање писањем различитих форми 
изражавања (писмо, биографија, молба, жалба, захтев...); богаћење речника; оспособљавање за писање есеја, 
стручног текста, новинског чланка; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 • наведе особине разговорног стила, посебно оне које га разликују од осталих стилова; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Функционални стилови српског књижевног 
језика 

Основне одлике разговорног стила.  

 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Инсистира се на примени стечених знања – на изради 
вежби и уочавању одређених појава у свакодневној 
комуникацији. Развија се осећај за поштовање 
сопственог, али и других језика. Ради се на 
проширивању и продубљивању стечених знања из 
стилистике и на практичној примени наученог на тексту 
и у свакодневној комуникацији. Успоставља се веза са 
знањем стеченим из лексикологије. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Општа лингвистика Време: децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о настанку и развоју писма; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
оспособљавање за изношење властитих ставова уз поштовање књижевнојезичке норме; развијање осећаја за 
поштовање сопственог и других језика, за компетентно коришћење оба писма, ћириличног и латиничног, уз 
давање предности ћирилици  

И
сх

о
д

и
 • примени општелингвистичка знања о развоју и значају писма; 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

Настанак и развој писма, значај писма за културни 
и национални идентитет.   

 

При реализацији ових наставних садржаја инсистира се 
на проширивању и продубљивању претходно стечених 
знања; на развијању критичког мишљења ученика и 
проблематизацији знања – на отварању когнитивног 
конфликта. Инсистира се на примени стечених знања – 
на изради вежби и уочавању одређених појава у 
свакодневном животу. Развија се осећај за поштовање 
сопственог, али и других језика. Ради се на 
проширивању и продубљивању стечених знања и на 
практичној примени наученог. Указује се на значај 
коришћења оба писма, уз истицање значаја ћириличног 
писма као темеља националног и културног идентитета. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика са основним појмовима о писању полусложеница; упознавање ученика са прилагођеним 
писањем речи из страних језика; упознавање ученика са правилима транскрипције страних имена и речи из 
конкретних страних језика; оспособљавање за самостално коришћење правописних приручника; развијање 
осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 

• 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; 

• користи правописне приручнике српског језика 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Писање полусложеница 

 
Прилагођено писање страних речи (транскрипција) 

При обради ових садржаја ученици се упознају са 
правилима писања полусложеница и са правилима 
транскрипције страних имена и речи из страних језика; 
упућују се на вежбања из граматике и на коришћење 
правописних приручника. Стечена знања повезују се са 
свакодневним искуством и решењима која се појављују 
у медијима. Инсистира се на примени стечених знања – 
на изради вежби и уочавању одређених појава у 
свакодневном животу. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструменти Вежбе из језика, усмени одговори 

Начин праћења Одговори ученика, рад на тексту, презентације 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Писмено и усмено изражавање Време: септембар ‒ мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 Оспособљавање ученика са самостално обликовање мисли у писаној форми; развијање критичког мишљења; 
оснаживање ученика за изражавање властитих ставова уз аргументацију; оспособљавање ученика за примену 
књижевнојезичке норме, за проширивање исказа и богаћење израза; провера знања из области усменог и 
писменог изражавања 

И
сх

о
д

и
 

• 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

21. Писмени задаци 

22. Припрема за писмени задатак; израда, анализа и поправак 
писменог задатка. 

23. Домаћи задаци 

24. Усмено изражавање 

25. Јавна дебата 

 

Програмом наставе и учења предвиђена је израда четири 
писмена задатка. Теме за писмене задатке прилагођавају 
се обрађеним темама из књижевности и интересовањима 
ученика за различите теме из свакодневног живота и 
њиховог искуства. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу 
књижевности и језика, преко домаћих задатака и 
усмених одговора. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, рад на тексту 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин праћења Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по нивоима 

2СЈК. 1.1.4. 
2СЈК. 1.1.6. 

2СЈК. 1.1.5. 

2СЈК. 1.1.2. 

2СЈК. 1.2.1. 

2СЈК.1.2.2. 

2CJK.1.2.3. 

2СЈК. 2.1.4. 
2СЈК. 2.1.6. 

2СЈК. 2.1.5. 

2СЈК. 2.1.1. 

2СЈК. 2.2.1. 

2СЈК. 2.2.2. 

2CJK.2.2.3. 

2СЈК. 3.1.3. 

2СЈК. 3.2.1. 

2СЈК.3.2.2. 

2CJK.3.2.5. 

2CJK.3.2.6. 

                  2СЈК.3.3.2. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

2CJK.1.2.5. 

2CJK.1.2.6. 

2CJK.1.2.7. 

 

2CJK. 2.2.4. 

2CJK. 2.2.5. 

2CJK.2.2.6. 
2СЈК. 2.2.7. 

2СЈК.2.2.8. 

2СЈК.2.3.2. 

2СЈК. 2.3.1. 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика и 
књижевности. Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода.  Бирају се кључна дела 
епохе модерне и авангарде, као и капитална дела из програма лектире. Пажња се усмерава на основне појмове из 
творбе речи, лексикологије, синтаксе и стилистике. Ради се на усвајању основних појмова из културе писменог 
изражавања (писање полусложеница, транскрипција). Читају се одломци, врши се анализа одабраних одломака, раде 
се одабране вежбе из језика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  Организује се по 
потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, њихова креативност, упућују се 
на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и књижевности, усмеравају се у зависности 
од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска, новинарска). Додатна настава 
подразумева и припрему ученика за такмичења из српског језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна 
олимпијада. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 
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Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер Разред: III 

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

  3+1 
   

Годишњи 
фонд часова: 

 111+
37   
  

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Ученике упознати са циљевима и исходима наставе и учења енглеског језика, планом рада и 
начином оцењивања. Настава енглеског језика се реализује на часовима теорије и вежби. На 
часовима вежби одељење се дели на две групе- групу А и Б. Настава се реализује у учионици. На 
часовима ученици читају и коментаришу лекције, раде разне типове вежби којима се провера 
њихово целокупно знање о језику, како граматичко, тако и лексичко, слушају текстове и дијалоге 
на енглеском језику, пишу различите врсте састава, коментаришу и размењују мишљења о разним 
темама из свакодневног живота самостално се користећи енглеским језиком као средством 
комуникације. Периодично се израђују панои, постери за учионицу и организују презентације, 
дебате и дискусије на различите теме. Oбично се на часовима примењују сви облици рада- 
фронтални, индивидуални, рад у пару и рад у групи. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, 
радна свеска, ЦД, ЦД плејер и додатни штампани материјали. Ученицима се скреће пажња и на 
усмени и на писани начин изражавања. Ученици се оцењују формативно- континуираним праћењем 
њиховог напредовања, активностима на часовима, израдама школских и домаћих задатака, као и 
сумативно. По плану и програму ученици у току школске године имају два писмена задатка. После 
сваке наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате садржаје. Ученици се 
оспособљавају за самосталну усмену и писмену комуникацију на енглеском језику. 

Циљеви и 
задаци 
наставног 
предмета 

Циљ учења енглеског 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.  

 
Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке 

компетенције, медијација и интеркултуралност. 
 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Свакодневни живот (организација времена, 
послова, слободно време)   

Introduction, Do Your Best 
Време: септембар, октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Вежбање граматичких јединица (Present Tenses) и вокабулара (food). Вежбање 
граматичких јединица (Past Tenses) и вокабулара (sport). Вежбање граматичких јединица (Conditionals; wish, 
if only) и вокабулара (family, people). Вежбање граматичких јединица (Modal verbs for speculation) и 
вокабулара (science). Вежбање граматичких јединица (Reported Speech) и вокабулара (advertising). Вежбање 
граматичких јединица (Articles) и вокабулара (culture, the arts). Вежбање граматичких јединица (Comparative 
structures) и вокабулара (adjectives and adverbs). Вежбање граматичких јединица (Pasive; have something done) 
и вокабулара (Politics; Society). Обрађивање вокабулара: personality adjectives, phrasal verbs, collocations, 
education. Обрађивање времена Present Simple и Past Simple која се користе за изражавање садашњих и 
прошлих навика. Разумевање кратких монолога. Учење структуре текста. Учење глаголских структура. 
Описивање фотографија. Припремање ученика да напишу извештај са састанка. Писање извештај са 
састанка. Учење граматичких структура које се завршавају наставком –ing. 
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- 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 суштину размене информација саговорника који разговарају о блиским и познатим темама, 
уз евентуална понављања и појашњавања; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног контекста; 

- 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 (суштинске) аргументе, жеље, потребе и мишљења саговорника, уколико су изнета 

једноставним језичким средствима, умереним темпом говора и уз евентуалну невербалну, паравербалну или 
визуелну подршку; 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

- описује особе поштујући правила кохерентности користећи фреквентне речи и изразе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Introductory lesson 
     - утврђ. 
1А/Б  Diet – Present tenses review, food vocabulary 
       - вежбање 
2. Fun and games – Past tenses review, sport vocabulary 
     - вежбање 
3. Teenage types – Conditionals, wish and if only; 
family/people vocabulary 
     -вежбање 
4. Visitors from space- modal verbs for speculation. Science 
vocabulary  
    -вежбање 
2A/Б Advertising – Reported speech; advertising vocabulary  
   -вежбање 
5. Performers – Articles; Culture, the arts 
   -вежбање  
6. UK vs USA – Comparative structures; adjectives and 
adverbs 
-вежбање 
7. USA vs UK – The Passive; Politics, society 
- вежбање 
3А/Б Vocabulary – Education. Phrasal verbs. Collocations. 
Personality adjectives (1) 
-обрада 
8. Vocabulary – Education. Phrasal verbs. Collocations. 
Personality adjectives (2)  
-обрада 
9. Grammar – Present and past habits (1) 
-обрада 
10. Grammar – Present and past habits (2) 
-вежбање 
4А/Б  Listening – Multiple matching 
-вежбање 
11. Listening language practice – collocations, word families 
(wb) 
-вежбање 
12. Reading – Gapped text (1) 
-вежбање 
13. Reading – Gapped text (2) 
-вежбање 

Обновити стечено знања из претходног разредa 
(обнављањем садашњих и прошлих времена, 
кондиционала, модалних глагола, индиректног говора, 
чланова, компарације придева, пасива, вокабулара 
везаног за храну, спорт, породицу, људе, науку, 
уметност, културу, политику и друштво кроз израду 
бројних вежбања из књиге и радне свеске радом у пару 
и групи. Обрадити вокабулар везан за придеве који се 
односе на личности људи и образовање кроз израду 
упитника и попуњавањем вежби уз слушање разних 
текстова. Обрадити времена Present Simple и Past Simple 
која се користе за изражавање садашњих и прошлих 
навика уз израду граматичких вежбања. На основу 
примене различитих техника читања, допунити текст о 
начинима учења информацијама које недостају. Уз 
проучавање конкретних примера издвојити који глаголи 
су праћени инфинитивом или герундом, односно 
одговарајућом глаголском шемом, па потом применити 
научено знање допуњавањем датих реченица. Уз 
коришћење понуђених израза и фразе, усмено описати 
фотографију и шта се на њој налази. Пратећи 
одговарајућу шематску структуру, ученици 
индивидуално пишу извештај са састанка. Проверавање 
знања граматичких и лексичких појмова кроз писмено и 
усмено испитивање. 
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5А/Б Grammar – Verb patterns (1) 
-обрада 
14. Grammar – Verb patterns (2) 
-вежбање 
15. Speaking – Describing a photo 
-вежбање 
16. Writing – A report (1) 
-обрада 
6А/Б Writing – A report (2) 
-вежбање 
17. Language in Focus –ing 
-утврђивање 
18. Focus review 1 
-утврђивање 
19. Unit revision 
-утврђивање 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, ЦД, ЦД плејер, додатни материјали 

П
р
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Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 

одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1., 
2.СТ.1.1.2., 2.СТ.1.1.3., 
2.СТ.1.1.4., 2.СТ.1.2.1., 
2.СТ.1.2.2., 
2.СТ.1.2.3.,2.СТ.1.3.1., 
2.СТ.1.3.3, 2.СТ.1.3.4., 
2.СТ.1.3.6., 2.СТ.1.4.1., 
2.СТ.1.4.2, 2.СТ.1.4.3., 
2.СТ.1.4.5., 2.СТ.1.5.1., 
2.СТ.1.5.2., 2.СТ.1.5.3., 
2.СТ.1.5.4., 2.СТ.1.5.5. 
2.СТ.1.5.6. 

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.2.3., 
2.СТ.2.4.1., 2.СТ.2.4.2., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.3.3.1, 2.СТ.3.4.1. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Интересантне животне приче и догађаји  

                                                 It Takes All Sorts 
Време: октобар, новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: Family. Celebration. Religious ceremonies. Обрађивање времена Past Perfect Simple и 
Past Perfect Continuous која се користе за изражавање прошлих радњи које су се десиле пре неке друге прошле 
радње. Разумевање детаља разговора. Разумевање детаља у неком тексту. Учење односних реченица. 
Причање личних анегдота. Писање занимљивог чланка. Учење колокација. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног контекста; 

- разуме најопштији садржај излагања у којима се на узрасно примерен начин тематизују опште 
друштвена питања; 

- разуме краће текстове о конкретним, блиским темама из свакодневног живота, као и о темама 
културног, наставног и образовног 

-попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном домену; 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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7А/Б Vocabulary – Family. Celebrations. Religious 
ceremonies. Verb-noun collocations. Common phrases (1) 
-обрада 
20. Тest 
-провера 
21. Vocabulary – Family. Celebrations. Religious ceremonies. 
Verb-noun collocations. Common phrases (2) 
-обрада 
22. Grammar – Past perfect simple and continuous (1) 
-обрада 
8А/Б Grammar – Past perfect simple and continuous (2) 
-вежбање 
23. Listening – Sentence completion 
-вежбање 
24. Reading – Multiple choice (1) 
-вежбање 
25. Reading – Multiple choice (2) 
-вежбање 
9А/Б Grammar – Relative clauses (1) 
-обрада 
26. Grammar – Relative clauses (2) 
-вежбање 
27. Speaking – Telling a personal anecdote 
-вежбање 
28. Writing – An article (1) 
-вежбање 
10А/Б Writing – An article (2) 
-вежбање 
29. Language in focus – Collocations 
-утврђивање 
30. Focus review 2 
-утврђивање 
31. Focus review 2 
-утврђивање 
11А/Б Unit Revision 
-утврђивање 

Увођење вокабулара везаног за породицу, прославе и 
религиозне церемоније као и колокација кроз израду 
бројних вежбања и слушање различитих текстова. 
Обрадити прошла времена Past Perfect Simple и Past 
Perfect Continuous и увежбати их радом у групи и 
израдом граматичких вежбања. Увежбавање како 
допунити текстове информацијама које недостају уз 
слушање аудио записа. Допуњивање колокација и фраза 
предлозима који недостају. Примењивање различитих 
техника читања текста да би се дали одговори на 
постављена питања. Увежбавање односних реченица 
кроз израду задатих граматичких вежбања. Уз 
коришћење понуђених израза и фраза усмено испричати 
личну анегдоту. Написати чланак на задату тему пратећи 
одговарајућу шематску структуру. Проверавање знања 
граматичких и лексичких појмова кроз писмено и 
усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
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Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, контролни задатак 

Начин праћења 

Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност 
одговора / решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/ 
писмена провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.4., 
2.СТ.1.2.1., 2.СТ.1.2.2., 
2.СТ.1.2.4., 2.СТ.1.3.2., 
2.СТ.1.4.4., 2.СТ.1.4.5. 

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.2.1., 2.СТ.2.3.1., 
2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.4.,2.СТ.2.4.1., 
2.СТ.2.4.3. 2.СТ.2.5.1., 
2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.3.1.1., 
2.СТ.3.3.1., 2.СТ.3.3.2., 
2.СТ.3.3.4., 2.СТ.3.5.3., 
2.СТ.3.5.4. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Познати градови и њихове знаменитости, 
региони и земље у којима се говори циљни језик  

                                          A Place to Live 
Време: новембар, децембар 

Ц
и
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е
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Обрађивање вокабулара: dependent prepositions, collocations, useful phrases to describe cities. Обрађивање 
времена Future Continuous, Future Perfect Simple и Future Perfect Continuous. Разумевање разлика између 
чињеница и мишљења. Разумевање истинитости детаља неког текста. Учење односних реченица. Учење 
квантификатора (у српском језику ове врсте речи су прилози за количину). Писање чланка „за или против“. 
Учење о детерминаторима (придевима за количину). 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- разуме општи садржај и допунске информације из обавештења или упозорења на јавним местима; 

- проналази и издваја релевантне информације из обавештења или проспеката и рекламних 
материјала; 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- описује особе, радњу, место, доживљај или актуелна дешавања у садашњости, прошлости и 
будућности, користећи познате језичке и ванјезичке елементе; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим окружењем 
и свакодневним ситуацијама; 

- пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 
информације 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

- пише о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања; 

- описује догађаје поштујући правила кохерентности користећи фреквентне речи и изразе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

32. Vocabulary – Dependant prepositions. Collocations. Useful 
phrases to describe cities (1) 
-обрада 
33. Vocabulary – Dependant prepositions. Collocations. Useful 
phrases to describe cities (2) 
-обрада 
34. Grammar – Future forms (1) 
-обрада 
12А/Б Grammar – Future forms (2) 
-вежбање 
35. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
36. Listening language practice – prepositions, adjectives and 
their near antonyms, word families (wb) 
-вежбање 
37. Reading – True/False (1) 
- вежбање 
13А/Б Reading – True / False (2) 
-вежбање 
38. Grammar – Quantifiers (1) 
-обрада 
39. Тhe Preparation for the First Written Paper 
-вежбање 
40. Grammar – Quantifiers (2) 
-вежбање 
14А/Б Writing – A „for and against“ essay (1) 
-вежбање 
41. Тhe First Written Paper 
-провера 
42. Writing – A „for and against“ essay (2) 
-вежбање 
43. Тhe Correction of the First Written Paper 
-утврђивање 
15А/Б Language in focus – determiners (special cases) 
-утврђивање 
44. Focus review 3 
-утврђивање 

Ученици се упознају са вокабуларом, колокацијама и 
корисним фразама везаним за описивање градова кроз 
обраду датог текста и израдом пратећих вежбања. 
Упознати ученике са употребом одговарајућих времена 
за изражавање будућих радњи, као и разликом између 
њих кроз употребу конкретних примера и обрадом 
задатих текстова. Увежбати колокације које се односе на 
типове кућа кроз различита вежбања. Применити 
различите стратегије читања текста о животу у свемиру 
да би се дали одговори на пратећа вежбања у вези са 
задатим текстом. Увежбати употребу прилога за 
количину кроз разне вежбе. Уз помоћ датих израза и 
фраза усмено описати место где бисте волели да живите. 
Уз конкретне примере и пратећи шематску структуру 
исправног писања чланка „за и против” написати есеј на 
задату тему. Проверавање знања граматичких и 
лексичких појмова кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, писмени задатак 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/ писмена 
провера знања, домаћи задаци 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.1., 
2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.4., 
2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.3., 
2.СТ.2.3.4. 

2.СТ.2.4.3., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.3., 
2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.2.1., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.4.3., 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Потрошачко друштво  

                                          The Cost of Living 
Време:  децембар, јануар, 
фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрађивање вокабулара: shopping and money, phrasal verbs, money idioms. Обрађивање упитних израза 
„question tags“ и „reply questions“ које се преводе са „зар не“ и „стварно!/ма, да ли је могуће!“ респективно. 
Разумевање одређених детаља интервјуа. Проналажење одређених информација у кратком тексту. Учење 
модалних структура. Учење како вербално исказати свој избор и како га оправдати. Писање жалбе (у имејлу). 
Утврђивање модалности. 

И
сх

о
д

и
 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- 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; 

- започиње и учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим окружењем 
и свакодневним ситуацијама; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

45. Vocabulary – Shopping and money. Phrasal verbs. 
Collocations. Money idioms (1) 
-обрада 
46. Vocabulary – Shopping and money. Phrasal verbs. 
Collocations. Money idioms (2) 
-обрада 
16А/Б Grammar – Question tags and reply questions (1) 
-обрада 
47. Grammar – Question tags and reply questions (2) 
-вежбање 
48. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
49. Reading – Multiple matching (1) 
-вежбање 
17A/Б Reading – Multiple matching (2) 
-вежбање 
50. Grammar – Present and past modal structures (1) 
-обрада 
51. Grammar – Present and past modal structures (2) 
-вежбање 
52. Speaking – Making and justifying choices 
-вежбање 
18А/Б Writing – A formal email (1) 
-вежбање 
53. Writing – A formal email (2) 
-вежбање 
54. Focus review 4 (1) 

Увести вокабулар везан за куповину и новац кроз обраду 
датог текста, као и фразалне глаголе, колокације и 
идиоме који се односе на ту тему кроз израду пратећих 
вежбања. Упознати ученике са упитним изразима и 
питањима увежбавајући их у бројним граматичким 
вежбањима. Упознати ученике са техникама 
проналажења специфичних појединости у дужем тексту 
са претежно сложеним структурама који се односи на 
израду првих фармерица и њихов историјат кроз време. 
Увести употребу модалних глагола који се односе на 
садашње и прошле радње кроз израду бројних 
граматичких вежбања. Уз употребу датих израза и фраза 
ученици увежбавају како да усмено оправдају свој избор 
и искажу своје мишљење. Уз обраду дате лекције и 
проучавањем исправног писања формалног имејла, 
ученици пишу имејл у коме се жале на лош третман од 
стране другог лица. Проверавање знања граматичких и 
лексичких појмова кроз писмено и усмено испитивање. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-утврђивање 
55. Focus review 4 (2) 
-утврђивање 
19А/Б Language in focus – modality (alternative structures) 
-утврђивање 
56. Review test 2 – Grammar, vocabulary and use of English 
-утврђивање 
57. Review test 2 – Writing 
-утврђивање 
58. Review test 2 – Speaking 
-утврђивање 
20А/Б Unit revision 
-утврђивање 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.3. 

2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4., 
2.СТ.2.2.5. 

2.СТ.2.3.1., 
2.СТ.2.3.3. 

2.СТ.2.4.2., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3. 

2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.3., 
2.СТ.3.2.4. 

2.СТ.3.3.1., 
2.СТ.3.4.2. 

2.СТ.3.5.1., 
2.СТ.3.5.2. 

2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свет рада (перспективе и образовни системи)              
The World At Your Feet Време: фебруар, март  

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: employment, phrasal verbs, collocations, word families. Обрађивање управног говора 
са слагањем времена. Разумевање главних идеја у кратким разговорима. Проналажење одређених 
информација у књижевном тексту. Учење употребе глагола у управном говору. Учење како решити проблем 
на енглеском језику. Писање чланка. Утврђивање фразалних глагола. 

И
сх

о
д

и
 

- разуме основну нит аргументације, чак и уколико не разуме све детаље текста; 
- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- 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; 

- 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; 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

59. Vocabulary – Employment. Phrasal verbs. Collocations. 
Word families (1) 
-обрада 
60. Employment. Phrasal verbs. Collocations. Word families 
(2) –обрада 
61. Grammar – Reported Speech (1) 
-обрада 
21А/Б Grammar – Reported Speech (2) 
-вежбање 
62. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
63. Reading – Multiple choice (1) 
-вежбање 
64. Reading – Multiple choice (2) 
-вежбање 
22А/Б Grammar – Reporting verbs (1) 
-обрада 
65. Grammar – Reporting verbs (2) 
-вежбање 
66. Speaking – Problem solving 
-вежбање 
67. Writing – An article (1) 
-вежбање 
23А/Б Writing – An article (2) 
-вежбање 
68. Test 
-провера 
69. Focus review 5 (1) 
-утврђивање 
70. Focus review 5 (2) 
-утврђивање 
24А/Б Language in focus – phrasal verbs 
-утврђивање 
71. Unit revision 
-утврђивање 
72. Unit revision 
-утврђивање 

Увести вокабулар, фразалне глаголе и колокације везане 
за свет рада и запошљавања кроз обраду датог текста и 
израдом пратећих вежбања. Обновити индиректни говор 
кроз разна граматичка вежбања радом у пару. Упознати 
ученике са техникама проналажења специфичних 
појединости у дужем књижевном тексту са претежно 
сложеним структурама. Обновити које глаголе 
користимо у индиректном говору кроз обраду датих 
граматичких вежбања. Уз помоћ датих израза и фраза 
ученици усмено описују неки проблем и проналазе 
адекватно решење. Угледајући се на дати пример и 
исправни начин писања неког чланка, ученици пишу 
чланак на задату тему. Проверавање знања граматичких 
и лексичких појмова кроз писмено и усмено 
испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, контролни задатак 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/писмена 
провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.3.5., 2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.4., 2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.4., 2.СТ.2.2.5. 
2.СТ.2.3.1., 2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.3., 2.СТ.2.4.4., 
2.СТ.2.5.1., 2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3., 2.СТ.2.5.4. 

 

2.СТ.3.1.1., 
2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2., 
2.СТ.3.2.4. 

2.СТ.3.2.5., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.2., 
2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.5. 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Медији и комуникација  

                                          True or False? 
Време: март, април 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрађивање вокабулара: thruth and falsehood; phrases with take; compound adjectives. Обрађивање условних 
реченица. Разумевање детаља неког разговора. Учење предлога, глаголских синтагми и морфологијe. 
Разумевање структуре текста. Учење како изразити мишљење и додати коментар. Писање есеја. Утврђивање 
морфологије - суфикси. 

И
сх

о
д

и
 

- разуме једноставније описе догађаја, намера, осећања и интересовања из преписке коју добија 
(имејлови, поруке, писма); 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- 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; 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

- пише текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних упутстава; 

- пише о властитом искуству описујући своје утиске и осећања, износећи мишљења, планове и очекивања, 
једноставним језичким средствима; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

73. Vocabulary – Truth and falsehood. Phrases with take. 
Compound adjectives (1) 
-обрада 
25А/Б Vocabulary – Truth and falsehood. Phrases with take. 
Compound adjectives (2) 
-обрада 
74. Grammar – Conditional clauses (alternatives to if) (1) 
-обрада 
75. Grammar – Conditional clauses (alternatives to if) (2) 
-вежбање 
76. Listening – Sentence completion 
-вежбање 
26А/Б Listening language practice – prepositions, verb 
patterns, word families (wb) 
-вежбање 
77. Reading – Gapped text (1) 
-вежбање 
78. Reading – Gapped text (2) 
-вежбање 
79. Grammar – Mixed conditionals (1) 
-обрада 
27А/Б Grammar – Mixed conditionals (2) 
-вежбање 
80. Speaking – Ethical issues 
-вежбање 
81. Speaking language practice – Ethical issues 
-вежбање 
82. Writing – An opinion essay (1) 
-вежбање 
28А/Б Writing – An opinion essay (2) 
-вежбање 
83. Focus review 6 (1) 
-утврђивање 
84. Focus review 6 (2) 
-утврђивање 
85. Language in focus – word families – suffixes 
-утврђивање 
86. Review test 6 – Vocabulary, grammar and use of English 
-утврђивање 
29А/Б Review test 6 – Writing 

Увести вокабулар везан за казивање истине или лажи 
кроз обраду датог текста и израду пратећих вежбања. 
Обрадити условне реченице кроз бројне граматичке 
вежбе. Допунити празнине у граматичким и лексичким 
вежбањима на основу слушања датих текстова. Упознати 
ученике са техникама проналажења специфичних 
појединости у дужем тексту са претежно сложеним 
структурама. Кроз употребу датих прилошких израза и 
фраза ученици усмено изражавају своје мишљење и дају 
коментаре на задате теме. Самостално пишу есеје где 
изражавају своје мишљење на задату тему.  
Проверавање знања граматичких и лексичких појмова 
кроз писмено и усмено испитивање. 
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-утврђивање 
87. Unit Revision 
-утврђивање 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.1.4., 
2.СТ.2.2.1 

2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.2.2.5., 
2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.3., 
2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.4.4., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3 

2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.3.1.3. 

2.СТ.3.2.1., 
2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.2.5., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.5.1., 
2.СТ.3.5.2. 

2.СТ.3.5.3., 2.СТ.3.5.4. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Научна достигнућа, модерне технологије и 
свет компјутера (распрострањеност, примена, корист и негативне стране)                              
Log On 

Време: април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрађивање вокабулара: Internet use collocations, health issues, set phrases collocations. Обрађивање вокабулара: 
employment, phrasal verbs, collocations, word families. Обрађивање пасивног стања глагола. Разумевање 
главних идеја у вестима и дијалозима. Проналажење главних идеја у неком чланку. Учење употребе пасивног 
облика глагола у управном говору. Учење како тражити или дати објашњење. Писање „за и против“ есеја. 
Утврђивање разлика између хомонима и хомофона. 
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- разуме краће текстове на блиске, познате и обрађиване друштвене теме, препознаје најважније 
ауторове ставове и закључке; 

- открива значење непознатих речи у писаном тексту на основу познатог контекста и језичког 
предзнања; 

- користи релативно спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја кратких емисија, видео записа на теме 
предвиђене наставним програмом, користећи познате језичке елементе 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

- пише белешке , поруке (имејлове, СМС поруке и сл.) да би тражио или пренео релевантне 
информације 

- резимира прочитани/преслушани текст о блиским, познатим и обрађиваним друштвеним темама 
користећи једноставна језичка средства; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

88. Vocabulary – Collocations to do with Internet use. Health 
issues. Collocations in set phrases (1) 
-обрада 
89. Vocabulary – Collocations to do with Internet use. Health 
issues. Collocations in set phrases (2) 
-обрада 
30А/Б Grammar – Advanced passive forms (1) 
-обрада 
90. Grammar – Advanced passive forms (2) 
-вежбање 
91. Listening – Multiple choice 
-вежбање 
92. The Preparation for the Second Written Paper 
-вежбање 
31А/Б Reading – Multiple choice (1) 
-вежбање 
93. The Second Written Paper 
-провера 
94. Reading – Multiple choice (2) 
-вежбање 
95. The Correction of the Second Written Paper 
-утврђивање 
32А/Б Grammar – Passive reporting structures (1) 
-обрада 
96. Grammar – Passive reporting structures (2) 
-вежбање 
97. Speaking – Clarification 
-вежбање 
98. Writing – A “for and against” essay (1) 
-вежбање 
33А/Б Focus Review 7 (1) 
-утврђивање 
99. Focus Review 7 (2) 
-утврђивање 
100. Language in focus – Easily confused words 
-утврђивање 
101. Unit Revision 
-утврђивање 
34А/Б Unit Revision 
-утврђивање 

Увести вокабулар и колокације везане за коришћење 
интернета кроз обраду датог текста и израду пратећих 
вежбања. Обрадити пасивно стање глагола кроз разне 
граматичке вежбе и рад у групи и пару. Објаснити 
важност разумевања главних идеја кратког монолога и 
тражења одређених детаља у чланку. Кроз употребу 
датих израза и фраза ученици уче како да усмено 
затраже и пруже објашњење у вези са неком темом. Кроз 
обраду датог „за и против” есеја и применом тачне 
структуре ученици пишу есеј на задату тему исказујући 
аргументе за и против. Проверавање знања граматичких 
и лексичких појмова кроз писмено и усмено 
испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика, писмени задатак 
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Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, усмена/ писмена 
провера знања, домаћи задаци 

ОС по нивоима  

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.2.1. 

2.СТ.2.2.2., 
2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.2.2.5., 
2.СТ.2.3.1. 

2.СТ.2.3.4., 
2.СТ.2.3.5. 

2.СТ.2.3.6., 
2.СТ.2.3.7. 

2.СТ.2.4.3., 
2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.4.5., 
2.СТ.2.5.1. 

2.СТ.2.5.2., 
2.СТ.2.5.3 

2.СТ.2.5.4., 
2.СТ.2.5.5. 

 

2.СТ.3.1.3., 
2.СТ.3.2.1. 

2.СТ.3.2.2., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.5., 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4., 2.СТ.3.5.5. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Живи свет и заштита човекове околине 

                                             Around the Globe 
Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрађивање вокабулара: The natural world; pollution; compоunds. Обрађивање граматичких облика за 
изражавање потенцијала у прошлости. Разумевање главних идеја у интервјуима. Проналажење детаља у 
радњи филма. Учење употребе специјалних зависних реченица којима се изражава наглашавање. Учење како 
се представља нешто, како одржати презентацију. Учење како се пише препорука за неку дестинацију за 
одмор. Утврђивање грађења речи разним префиксима или суфиксима. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 спонтано и самостално енглески  језик као језик комуникације у учионици 

- саопштава и интерпретира најважније информације садржаја писаних, илустрованих и усмених 
текстова 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; 

користи интонацију, ритам и висину гласа у складу са сопственом комуникативном намером и са 
степеном формалности говорне ситуације; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

102. Vocabulary – The natural world. Pollution. Compound 
nouns (1) 
-обрада 
103. Vocabulary – The natural world. Pollution. Compound 
nouns (2) 
-обрада 
104. Grammar – Unreal past and regrets – wish, if only, it’s time 
and would rather (1) 
-обрада 
35А/Б Grammar – Unreal past and regrets – wish, if only, it’s 
time and would rather (2) 
-вежбање 
105. Listening – Multiple choice 

Увести вокабулар и колокације везане за живи свет и 
загађење животне средине кроз обраду датог текста и 
израду пратећих вежбања. Увежбати употребу 
граматичких облика за изражавање жаљења у вези неке 
ситуације у прошлости кроз бројна граматичка вежбања. 
Објаснити важност разумевања главних идеја кратког 
дијалога и тражења одређених детаља у интервјуу о 
животињама. Подизање свести о заштити животне 
средине кроз обраду датих текстова. Упознати ученике 
са техникама проналажења специфичних појединости у 
дужем тексту са претежно сложеним структурама који 
говори о разним филмовима о животињском свету. 
Увежбати изразе и фразе којима наглашавамо одређене 
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-вежбање 
106. Reading – Multiple matching (1) 
-вежбање 
107. Reading – Multiple matching (2) 
-вежбање 
36А/Б Grammar – Emphasis – cleft sentences and inversion 
-обрада 
108. Speaking – Giving a presentation 
-вежбање 
109. Writing – A review of a travel destination (1) 
-вежбање 
37А/Б Writing – A review of a travel destination (2) 
-вежбање 
110. Focus Review 8 (1) 
-утврђивање 
111. Focus Review 8 (2) 
-утврђивање 
 

информације у реченици, као и употребу инверзије у 
исте сврхе кроз израду датих граматичких вежбања. 
Кроз употребу датих израза и фраза ученици усмено 
припремају презентацију о светском чуду које их 
највише интересује. Уз обраду датог описа једне од 
туристичких дестинација и проучавањем шематске 
структуре шта тај опис треба да садржи, ученици описују 
једну туристичку дестинацију по својој жељи. 
Проверавање знања граматичких и лексичких појмова 
кроз писмено и усмено испитивање. 

Методе рада Дијалошка, рад на тексту, аудитивна, демонстративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник, радна свеска, додатни материјали, ЦД, ЦД плејер 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори ученика, дискусије, дебате, вежбе из језика 

Начин праћења 
Посматрање рада ученика (активност, мотивација, самопоуздање), тачност одговора 
/ решења ученика, примена знања у различитим активностима, домаћи задаци 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.2.5., 
2.СТ.1.3.7. 

 

2.СТ.2.1.1., 
2.СТ.2.1.2. 

2.СТ.2.2.1., 
2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.6., 
2.СТ.2.3.1. 

 2.СТ.2.3.2., 
2.СТ.2.3.6. 

2.СТ.2.3.7., 
2.СТ.2.4.4. 

2.СТ.2.5.1., 
2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.2.5.3., 
2.СТ.2.5.4. 

2.СТ.2.5.5.,  

 

2.СТ.3.1.1. 

2.СТ.3.1.2., 
2.СТ.3.1.3. 

2.СТ.3.2.1., 
2.СТ.3.2.2. 

2.СТ.3.2.6., 
2.СТ.3.3.1. 

2.СТ.3.3.2., 
2.СТ.3.3.3. 

2.СТ.3.3.4., 
2.СТ.3.4.4. 

2.СТ.3.4.5., 
2.СТ.3.5.1. 

2.СТ.3.5.2., 
2.СТ.3.5.3. 

2.СТ.3.5.4.,2.СТ.3.5.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоћа да савладају задате садржаје из наставе енглеског 
језика. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима обрађују се наставне јединице из оних тематских области 
из којих ученици имају потешкоћа. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  
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За ученике који имају афинитета ка енглеском језику организује се додатна настава тако што се сваке недеље одржава 
по један час. Ученицима се проширује знање о језику обрађивањем додатних садржаја из области граматике и 
вокабулара.  

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену из енглеског језика. 

 

Немачки језик 

Смер: Друштвено-језички и Природно-математички смер Разред: Трећи 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 + 
18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим одељењем 
и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења,наизменично сваке друге 
недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из обрађене 
теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком системуи култури и унапређивањем 
стратегија учењастраног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усменукомуникацију, 
интеркултурално разумевање ипрофесионални развој.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

I - ТЕМА/МОДУЛ: Gefühle und Emotionen 
Време: септембар и октобар, 5 + 3 
часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање и проширивање лексике на тему „љубав“; 

Овладавање граматичким структурама за изражавање услова и жеље 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о љубавним проблемима 
− поставља хипотезе  
− даје савете у вези са љубавним проблемима 
− напише неко извињење 
− учтиво и опрезно изражава жеље и претпоставке 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Liebe und Liebeskummer 
− Wenn die Liebe vorbei ist 
− Was ist Liebe? 

 
 

Увођење теме кроз претпоставке о прошлим 
догађајима на основу слике; Анализа прилога из форума 
о љубавним проблемима; разговор о личним искуствима 
и искуствима пријатеља и могућим решењима проблема. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија из часописа, са 
интернета или из личне архиве. 

Слушање/читање неке љубавне песме са 
покушајем превођења. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, збирке песама, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Fantasien, Träume, Wünsche 
Време: октобар и новембар, 
5 + 4 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 Подстицање на маштање и размишљање о сопствени жељама; 

Усвајање лексичких и синтаксичких средстава за изражавање жеље; 

Изграђивање критичког односа према телевизијској понуди; 

Заузимање става према прочитаним садржајима из медија. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ говори о својим личним сновима(жељама) као и о сновим других људи 
‒ дискутује о телевизијским емисијама са забавним садржајима 
‒ анализира и пише коментаре на неке новинске чланке 
‒ заузима став према неком извештају или према нечијем наступу 
‒ изражава жеље и реална поређења 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Wovon träumen die Leute 
− DSDS (Deutschland sucht den Superstar) 
− Traum oder Wirklichkeit? 

 

На основу текстова о жељама и сновим неких 
обичних људи подстиче се сопствена машта и развија 
свест о постојећим или новим жељама за будућност; 

Лексика се проширује препричавањем текстова и 
заузимањем ставова према шоу-емисијама; 

Структурисање сопствених текстова вежба се на 
примеру једног новинског чланка; 

Обрада граматичких јединица: условна, поредбена 
и жељна реченица. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

индивидуални, партнерски и групни рад уз коришћење 
додатног материјала у виду фотографија и текстова из 
часописа и са интернета.   

 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Events 
Време:децембар, 
4 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са најзначајнијим културним манифестацијама у немачком говорном подручју; 

Развијање свести о повезаности сувенира са маинифестацијама; 

Уочавање и усвајање битних информација за писање извештаја о неком културном догађају; 

Овладавање граматичким структурама:пасив радње, редослед прилошких одредби у немачкој реченици 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− даје информације о манифестацијама у Немачкој; 
− дискутује о различитим културним догађајима; 
− препознаје неке немачке брендове; 
− представи неку манифестацију у Србији; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Münchener Oktoberfest und andere Veranstaltungen im 
deutschprachigen Kulturraum 

− Souvenirs und Erinnerungen 
− Manifestationen in Serbien 
 
 

 

Исказивањем претпоставки о догађају на основу 
фотографије уводи се у тему великих културних 
манифестација; 

На основу текстова о појединим догађајим прави 
се „лична карта“ манифестације; 

Лексика се усваја кроз самостално тражење 
информација у тексту и кроз симплифакицију 
информација са тежиштем на издвајању најбитнијих. 

Конверзација се вежба кроз разговоре о лично 
посећеним или пропраћеним манифестацијама. 

Обрада граматичких јединица: пасив радње, редослед 
прилошких одредби у немачкој реченици уз увежбавање 
на материјалу из уџбеника и секундарних извора. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија и текстова из часописа и 
са интернета.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, аудио материјал 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Neue Technologien 
Време: Јануар, Фебруар 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање нових технологија заснованих на информатичким и технолошким 
достигнућима.  

Оспособљавање ученика за сажето изражавање у виду новинских наслова и уводника. 

Сензибилизација ученика за опасности интернета и електронског насиља. 

Развијање свести о сопственим склоностима и претераној вези са материјалним добрима савременог доба. 

 

Овладавање граматичким структурама: пасив са модалним глаголом, концесивне реченице, глаголи са 
префиксима 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− размишља и говори о новим проналасцима и о односу човека и машине 
− развија идеје о томе како се нешто може модернизовати 
− дискутује о предностима и манама интернета 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Eine virtuelle Welt 
− Vor- und Nachteiel der Digitalisierung 
− Ohne was könnte ich nicht leben! 
 
 

 

Асоциограм у вези са новим проналасцима за неке 
„обичне“ ствари нашег свакодневног живота. 

Упознавање са начином функционисања нових 
проналазака и заузимање става о њиховој 
применљивости у свакодневици.  

Изношење својих и тужих искустава са 
малициозним појавама на интернету и о опасностима 
његовог коришћења. 

Након неколико примера ученици износе своје 
виђење личних навика и робовање материјалним 
тековинама. 

Обрада граматичких јединица: пасив са модалним 
глаголом, концесивне реченице, глаголи са префиксима 
уз увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

 
Рад са уџбеником и радном свеском кроз 

партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија редова вожње и текстова 
из часописа и са интернета.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

V - ТЕМА/МОДУЛ: Sprechen Sie Denglisch 
Време: Фебруар, Март 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Развијање свести о међусобном утицају језика.  

Овладавање лексиком која обухвата англицизме у немачком језику као и германизме у српском уз поимање 
спорадичних утицаја у супротном смеру. 

Формирање и изражавање става о предметној теми 

Овладавање граматичким структурама: деклинација страних речи у немачком језику, дводелни везници, 
инфинитиске конструкције, пасив стања: презент и претеритум, плусквамперфекат 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− препознаје и користи англицизме у немачком језику 
− замењује англицизме немачким речима 
− препознаје немачке речи у српском језику 
− говори о проблемима при савладавању немачког језика 
− изрази свој став о присуству страних речи у неком језику 
− користи дводелне везнике 
− користи инфинитивске конструкције, плусквамперфекат и  
− да препознаје презент и претерит пасива  

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Anglizismen im Deutschen 
− Meinungen zur Denglischproblematik 
− Derbisch oder Seutsch? 
 
 

 

Анализом језика младих фокусира се присуство 
страних речи у матерњем језику. 

Примерима из немачких дијалога уочавамо 
енглеске речи у немачком језику. 

На основу ишчитавања туђих ставова долазимо до 
конструисања личног става на тему стране речи у 
немачком језику. 

Набрајањем и састављањем списка речи немачког 
порекла које се јављају у лингвистичком искуству 
ученика ученици се сензибилишу за препознавање 
германизама у српском језику.  

 Обрада граматичких јединица: инфинитиске 
конструкције, пасив стања: презент и претеритум, 
плусквамперфекат уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Parterschaften 
Време: Март, Април 
5 + 3 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Овладавање лексиком за описивање карактерних особина људи и односа међу људима.   

Оспособљавање ученика за изражавање ставова о партерима и партенрским односима.  

писање извештаја са лица места. 

Сензибилизација ученика за постојање различитих животних стилова и упознавање са њиховим 
карактеристикама.  

Овладавање граматичким структурама: придевска промена, намерна реченица, предлози са генитивом 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− чита личне огласе и да их коментарише 
− говори о свом карактеру и какртеру других људи 
− искаже свој став о идеалном партнеру 
− препознаје и именује хороскопске знаке 
− чита текстове о различитим стиловима живот а и да дискутује о њима 
−  

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Kontaktanzeigen 
− Sternzeichen 
− Jedem Tierchen sein Pläsierchen! 
 
 

 

Коришћењем материјала из уџбеника и са 
друштвених мрежа обрађује се лексика у вези са 
насловном темом: партенрски односи.  

Читањем хороскопа из часописа и повезивањем са 
својом личношћу усваја се лексика која изражава 
карактерне особине личности.  

Упознавање са различитим стиловима живота на 
основу текстова из уџбеника и из часописа.  

Израда презентација са приказом 
каркатеристичних момената из живота појединих 
социјалних група. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Zukunftsvisionen 
Време:Мај, Јун 
8 + 4 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

Развијање осећаја за важност планирања будућности. 

Обнављање и увежбавање лексикеу вези са личним плановима и очекиваним догађајима у будућности. 

Сензибилизација ученика за поимање света у коме живимо и шансе и опасности развоја. 

 

Овладавање граматичким структурама: пасив, допусне реченице, инфинитивске конструкције. 

 

И
сх
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д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о својим плановима за будућност 
− искаже своје виђење будућности света 
− говори о страховима и надама младих  у вези са будућношћу 
− формулише исказе у прошлом, садашњем  и будућем времену 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Schon Zukunftspläne? 
− Wie wird die Welt in der Zukunft aussehen? 
− Zukunftsangst? Zukunftshofnung? 
 
 

 

Уводним асоциограмом о представама из 
будућности уводи се лексика у вези са темом. 

Радом у групама формулишу се једноставни 
искази о плановима за блиску будућност. 

Прикуплја се материјал о плановима за будућмост 
на глобалном нивоу као и о могућим опасностима. 

Обрада граматичких јединица: пасив, допусне 
реченице, инфинитивске конструкције. 

 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 
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Руски језик 

Образовнипрофил: Друштвено-језички и природно-математички Разред: трећи 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин реализације: 
Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се 
врши на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне 
вежбе,два писмена задатка. 

 
Циљеви и 

задаци наставног 
предмета 
 

Усвајање теоретских знања,развијање говорне активности, формирање вештина и навика. 
Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни 
планови рада,стриктура наставних часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Будьте в форме,будьте в тонусе! Време:Септембар  

Ц
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љ
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в
и

 

Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
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-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима,размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Верховая езда 
-Число имён числительных 
-Существительные сингулариа тантум и двувидовые 
глаголы 
-Текст: «Любовь и моторы» 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы « Будьте в форме...» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р
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ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Моя семья-моё богатство Време:Октобар  

Ц
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   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
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и
 

-Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-О трудностях и радостях жизни в семье 
-Количественные числительные 
-Сравнительная степень пролагательных и наречий 
-Приставочные глаголы со значением фазиса действия и 
повторяющегося действия 
-Разговорная тема: Покупки 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Моя семья-моё богатство» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Земля-наша мать Време:Новембар  

Ц
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   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
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-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
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-Ночная фиалка 
-Существительные мужского и женского рода на-
ь;порядковые числительные 
-Изменяемая форма сравнительной 
степени;притяжательные прилагательные типа»лисий» 
-Побеседуй со мной! 
-Текст:»Нет тихого места» 
-Русский мир 
-Закрепление темы:Земля-наша мать 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

 2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.     

  2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Культура-общее благо Време:Децембар  
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    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    
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Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Воздвигнутые из пепла 
-Неопределённые местоимения и наречия 
-Прилагательные образованные от сущуствительных при 
помощи суффиксов-н,-ан,-ян,-онн,-енн;сложно 
подчинённое предложение 
-Стереотипы про русских в американских фильмах 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Культура- общее благо» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник      

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација       

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.        

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:Загадка звуков Време:Јануар,фебруар  



Гимназија, 
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    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    
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-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Рок-група»Кино» 
-Приставочные глагоы движения 
-Отрицательные местоимения: некого,нечего;как выразить 
согласие или несогласие? 
-Междометия 
-Текст:Незабываемая встреча 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
- Закрепление темы «Загадка звуков» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

   2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.        

     2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.      

       2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.         

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:В поисках мира Време:Фебруар,март  
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   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     
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-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-В поисках хлеба и мира 
-Выражение отрицания 
-Пассивные конструкции;притяжательное местоимение-
свой 
-Текст:»Наши русские» 
-Русский мир 
-Славянский мир 
-Закрепление темы «В поисках мира» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка      
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.          

      2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.          

          2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.           

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Будь здоров! Време:април,мај,јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Из истории медицины 
-Выражение побуждения,приказа и совета 
-Имена существительные общего рода;безличные 
предложения 
-Текст «Очки» 
-Страдательное причастие настоящего времени 
-Страдательное причастие прошедшего времени 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.             
  

        2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.             

           2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.             
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време: 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима                                       

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка језику организује се додатна настава сваке седмице по један час.Ученици се 
стимулишу на креативност,развија се њихова читалачка свест,шире се знања из области језика. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме,односно да добију позитивну оцену. 
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Француски језик 

Образовнипрофил: 
ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ И ПРИРОДНО-
МАТЕМАТИЧКИ СМЕР 

Разред: III 

Предмет: 
Француски језик (други страни 
језик) 

Недељни 
фонд 
часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд 
часова: 

Теориј
а 37 + 
вежбе 
18,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин реализације: 

– 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.  

Циљеви и 
задаци наставног 
предмета 
 

Циљеви и задаци наставног предмета:  Настава и учење француског језика треба да 
помогну ученицима да стекну неопходна знања и технику за функционално коришћење овог 
језика, као и да допринесу укупном интелектуалном развоју ученика. 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. 

Циљ образовно – васпитног рада : Развијање комуникативних способности на 
француском језику у говорном и писаном регистру, усвајање знања и позитивног односа 
према властитом идентитету. 

Задаци образовно – васпитног рада : Продубљивање знања у другим областима кроз 
учење француског језика, развијање социјалних компетенција ученика, подстицање 
емоционалног и интелектуалног развоја код ученика. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour de soi Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање са градивом за трећи разред, лагано буђење током распуста заборављеног, Представљање, 
описивање простора, себе и других током распуста, упознавање са смс и мејл жаргоном француских 
адолесцената, Упознавање са концептом новог уџбеника. Индиректна интерогација. Објашњавање узрока и 
избора, поимање среће, исказивање сопственог стања, физичког и духовног. 

И
сх

о
д

и
 

Описује догађаје и особе у блиској прошлости. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у 
вези с блиским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми. Користи 
задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних комуникативних 
функција у 

свакодневним ситуацијама; описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости и прошлости у свом 
окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Cours introductif  
Mes vacances d'été  
Textos - parlez-vous sms?  
Compréhension du texte  
Introduction au Belleville 3  
L'amour de soi  
Compréhension du texte  
L'interrogation  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар, обнављају 
прошла времена и основне морофолошко-синтаксичке 
видове изражавања (док сви не набаве нови уџбеник), 
упознају се са жаргоном својих вршњака у Француској 
и концептом новог уџбеника. Користе индиректну 
интерогацију. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају вештину описивања карактера, 
образлажу избор. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.2.1.1. 
2.СТ.2.1.2 

2.СТ.2.1.3. 
2.СТ.2.1.4.  

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.2.3.3.  

2.СТ.2.3.4. 
2.СТ.2.3.5.  

2.СТ.2.3.6. 
2.СТ.2.3.7.  

2.СТ.2.4.1. 
2.СТ.2.4.2.  

2.СТ.2.4.5. 
2.СТ.2.5.1.  

2.СТ.2.5.2. 
2.СТ.2.5.3.  

2.СТ.2.5.4. 
2.СТ.2.5.5.  

2.СТ.3.1.1. 
2.СТ.3.1.2 

2.СТ.3.1.3. 
2.СТ.3.1.4.  

2.СТ.3.2.1. 
2.СТ.3.2.2.  

2.СТ.3.2.3. 
2.СТ.3.2.4.  

2.СТ.3.2.5. 
2.СТ.3.3.3.  

2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.3.5.  

2.СТ.3.3.6. 
2.СТ.3.3.7.  

2.СТ.3.4.1. 
2.СТ.3.4.2.  

2.СТ.3.4.5. 
2.СТ.3.5.1.  

2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.3.  

2.СТ.3.5.4. 
2.СТ.3.5.5.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour de soi Време: октобар 
Ц
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љ
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Индиректна интерогација. Објашњавање узрока и избора, поимање среће, исказивање сопственог 
стања, физичког и духовног. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Activités  
Te connais-tu?  
Vocabulaire  
Activités  
Heureux les Francais?  
Compréhension du texte  
Autoportrait au radiateur 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар, обнављају 
времена. Користе индиректну интерогацију. Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају вештину 
спознаје/описивања свог и туђег карактера, образлажу 
избор. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, писани 
радови, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

I/II - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour de soi - L'amour des autres Време: новембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Изражавање односа са другима, породични односи; почети, наставити и завршити разговор, промена теме, 
(не)слагање; обнављање и утврђивање употребе личних заменица; двострука прономинализација. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Compréhension du texte  
L'amour des autres  
Compréhension du texte  

Activités  

La double pronominalisation  

EN et Y  

Activités 

Vocabulaire  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе 
двоструку прономинализацију, обнављају прилошке 
заменице. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају вештину спознаје/поимања среће 
других, баве се породичним односима. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, решавање проблема – хеуристички приступ, рад на тексту, писани и 
графички радови, демонстративна, практични рад и радионица, игровне активности, 
истраживачки рад ученика, комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни, аудио-визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања штива; 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. Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући 
интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour des autres Време: децембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Изражавање односа са другима, породични односи; почети, наставити и завршити разговор, промена теме, 
(не)слагање; обнављање и утврђивање употребе личних заменица; двострука прономинализација, боље 
опажање, дискусије о празницима и обичајима. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. Усавршава 
опажање. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Session photo  

Session photo (suite)  

Les fêtes arrivent...  
Activités 

Familles, je vous aime 
Révision générale  
Révision générale 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Кроз 
текстове и аудио/фото документе уче/усавршавају 
вештину спознаје/поимања среће других, баве се 
породичним односима, усаврђавају опажајне 
способности. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, демонстративна игровне активности, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 
развоју и провери разумевања штива; рад у малим и већим групама (игра перцепције 
на основу фотографије); дискусије примерене узрасту. Рад са књигом и цд-ом. Рад 
код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour avec un grand A Време: јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Изражавање односа са другима, породични односи; обнављање елементарних језичких инструмената након 
распуста, дискусије о празницима, зимском одмору и обичајима. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега.  

Наставнe јединицe Начин реализације 

Упознавање са градивом другог полугођа  
Mes vacances d'hiver  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
усвајају нови вокабулар, баве се породичним односима, 
празницима, зимским одмором и обичајима. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

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

дискусије примерене узрасту. Рад са књигом. Рад код куће (укључујући 
интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: L'amour avec un grand A Време: фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Изражавање односа са другима, породични односи, исказивање емоција према другима и животињама, 
љубавна поезија; субјунктив и инфинитив прошли. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје/емоције у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

L'amour avec un grand A  
Compréhension du texte  

Субјунктив и инфинитив прошли  

Activités  

L’amour des bêtes  

Compréhension du texte  

Vocabulaire  

Activités 

 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
обнављају субјунктив и инфинитив прошли. Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају 
спознају/поимање/ изражавање својих и туђих емоција 
и потреба, баве се породичним односима. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Voyages Време: март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Евоцирање сећања, смештање догађаја у времену и простору; прошла времена (препознавање пасе 
семпла), вокабулар везан за путовања/селидбу. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Voyages  
Compréhension du texte  
Les expréssions de temps  
L’expréssion du passé  (reconnaisance du passé simple) 
Activités  
Un pays sans frontieres  
Compréhension du texte  
Vocabulaire  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују прошла времена (препознају пасе семпл). Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају 
изражавање догађаја у времену и простору. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Voyages Време: април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Евоцирање сећања, смештање догађаја у времену и простору; прошла времена (препознавање пасе 
семпла), вокабулар везан за путовања/селидбу, Ускршње празнике. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Activités 
La Guyane  
Compréhension du texte  
Les Pâques 
Littérature 
Compréhension du texte  
 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују прошла времена (препознају пасе семпл). Кроз 
текстове и аудио документе уче/усавршавају 
изражавање догађаја/празничних свечаности у времену 
и простору. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани и графички радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Exploits Време: мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Компарација, опозиција, вокабулар везан за спорт и физичке активности. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Exploits  
Compréhension du texte  
La comparaison  
Activités 
Maud Fontenoy, quatre mois en mer  
Compréhension du texte  
L’opposition  
Activités  

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују сва времена. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају изражавање догађаја/ активности у 
времену и простору. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, комбиновани рад 
Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Exploits Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Компарација, опозиција, вокабулар везан за спорт и физичке активности. 

И
сх

о
д

и
 Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 

фреквентне речи и интернационализми. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама; описује себе и 
своје окружење, догађаје у садашњости, будућности и прошлости у свом окружењу и изван њега. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Vocabulaire  
Activités  
Les nouveaux sportifs  
DELF: compréhension écrite  
Activités  
Révision générale  
Révision générale 
 

Ученици усмено/писмено кроз своје и туђе текстове и 
граматичке вежбе усвајају нови вокабулар. Користе/ 
утврђују сва времена. Кроз текстове и аудио документе 
уче/усавршавају изражавање догађаја/ активности у 
времену и простору. 

Методе рада 
Монолошка, дијалошка, рад на тексту, писани радови, истраживачки рад ученика, 
комбиновани рад 

Облици рада фронтални, рад у паровима, индивидуални и комбиновани 

Ресурси Belleville 3, речник, штампани и писани текстови, визуелни, аудитивни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним 

развоју и провери разумевања штива; рад у паровима, дискусије примерене узрасту. 
Рад са књигом и цд-ом. Рад код куће (укључујући интернет). 

Начин праћења 
Активност ученика, питања ученика, мотивација, однос према презентованом. 
Ученици читају, пишу, слушају, преводе и интерпретирају штиво уз помоћ других 
ђака и професора. Постављам подпитања ради провере, бележим активности и оцене. 

ОС по нивоима 

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2 

2.СТ.1.1.3. 
2.СТ.1.1.4.  

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.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.1.4.1. 
2.СТ.1.4.2.  

2.СТ.1.4.5. 
2.СТ.1.5.1.  

2.СТ.1.5.2. 
2.СТ.1.5.3.  

2.СТ.1.5.4. 
2.СТ.1.5.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје наставе француског. 
Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на елементарна знања из области 
језика: 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. Читају се и пишу 
кратки текстови, слушају једноставни аудио документи, раде се најједноставније вежбе из области језика (синтаксе).  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

За ученике који имају афинитета ка француском организује се додатна настава тако што се сваке недеље 
одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из области 
језика, усмеравају се у зависности од индивидуалних склоности. 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, учествује на конкурсима и такмичењима.   

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из француског језика. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Италијански језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:  III 

Предмет:  Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

37 
теори
ја18,5 
вежб
е 

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 
 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и начином 
оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се реализује 
у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, 
школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, 
мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом 
намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка грађа добија свој смисао тек када се 
доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања 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. 
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. 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.  

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и 
интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:       In giro per negozi    (Куповина)  Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (presente) и вокабулара (andare in giro per negozi).  

И
сх

о
д

и
 

Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота 

и делатности, одласка у куповину. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

IN GIRO PER NEGOZI 
1.Colori e materiali   - T 
1.Come si vestono ?    
2.Cerco un pullover! - T 
2.Che taglia porti ? 
3.In un negozio di calzature- T 
3.I pronomi indiretti atoni e tonici   
4.Centri comerciali aperti anche la domenica -T 
4.Come possono essere ? 

 
Упутити ученике на садржаје попут описивања 

одеће, исказивања бројева, изражавања сумњи, давања 
савета, као и исказивања мишљења.  

Поновити боје кроз разна вежбања, затим глагол 
piacere, индиректне заменице,увежбавање императива у 
2.лицу једнине. Коришћење разноврсних техника/метода и 
облика рада.  Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: грађанско васпитање,српски језик 
Упућивање ученика на коришћење додатне литературе, 
интернета, енциклопедија, ради израде паноа, кратких 
записа, кратких излагања. Постављање ученика у 
различите ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2 ,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

по нивоима 

2.СТ.1.1.1 ОС  

2.СТ.2.2.4.
 2.СТ.1.4.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Quando ero piccola   (Кад сам била мала) Време:  ОКТОБАР/НОВЕМБАР 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада вокабулара :речи за описивање животних ситуација из прошлости . Обрада граматике: imperfetto, 
passato prossimo . Уочавање разлике између уобичајених прошлих радњи (imperfetto) и онога што се догодило 
само једном (passato prossimo ). 

И
сх

о
д

и
 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава.  
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5.La settimana bianca - T 

5.Come mi sta ? - videocorso 

6.Questo/quello –Troppo /molto -T 

6. Esercizi grammaticali : imperativo e pronomi diretti e indiretti 

7.Dettato -T 

8. Il significato dei colori -T 

9. E i bambini ci chiedono di proteggere gli animali -T 

10.Quando ero piccola – Imperfetto -T 

11. Da piccola avevo un cane -T 
12. Први писмени задатак-T 

Увођење вокабулара везаног за догађаје 
из прошлости,изражавање слагања и 
неслагања. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања на задату тему. 
Увести  времена:imperfetto,passato 
prossimo,поновитииндиректне заменице  
На што више примера обрадити разлику у 
употреби ова два прошла времена. 
Проверавање знања граматичких појмова, 
кроз испитивање – писмено (писмени 
задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:   Un tipo interessante   (Занимљив лик) Време:  ДЕЦЕМБАР 

Ц
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е
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Обрада вокабулара :речи везане за опис како физичких одлика,тако и особина неке особе.. Учење описивања 
друге особе. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –глаголи:  
farcela, sapere e andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire и condizionale 

 



Гимназија, 
Лесковац 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратак опис  особе по моделу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

 Наставнe јединицe Начин реализације 

Un tipo interessante    

13. Поправак Првог писменог задатка-T 

7. Un tipo interessante - Com'è 

14. Un tipo interessante-T 

8. L'articolo giornalistico 

15. E adesso che facciamo – Condizionale -T 
16. Una serata tra amici – videocorso -T 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неке особе у физичком или психичком 
смислу.Упознати ученике са глаголима:  farcela, sapere e 
andarsene,il passato prossimo di cominciare e finire kao i 
потенцијал.Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: илустрација, 
табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Ti va di venire – al cinema ?                           (Да 
ли би желео у биоскоп) 

 
Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 
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Обрада вокабулара :IL TEMPO LIBERO. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја излазака и других начина провођења слибодног времена. Учење како да се да предлог, прихвати или 
одбије, тражи или да савет.  
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- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Ti va di venire? 

17. Tante idee per il tempo libero -T 

9. Le buone maniere nei luoghi pubblici 

18.La macchina l’ho portata dal meccanico -T 

19. Аl botteghino  -T 
10. Videocorso-Un appuntamento mancato 

 
 Увести вокабулар везан за слободно време. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о начину 
провођења слободног времена. Вежбати у пару или 
групи предлоге и љубазно тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   Buon viaggio !    (Срећан пут) Време: ФЕБРУАР / МАРТ 
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Обрада вокабулара :питати нешто љубазно, прихватити предлог, изразити изненађење и 
незадовољство.Употреба глагола volere all'imperfetto,глаголи sapere e conoscere al passato prossimo e 
all'imperfetto, глагол volerci. 



Гимназија, 
Лесковац 
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Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Buon viaggio !     

20. Buon viaggio !     In vacanza -T 

11. Non lo sapevo ! 

21. Ho saputo che -T 

12. La Toscana in moto 

22. Diario di viaggio  (Passato prossimo e imperfetto)-T 
23. Videocorso - Ricordi romantici -T 

Увести  вокабулар везан за путовања. Упознати 
ученике са глаголима volere all'imperfetto,глаголима 
sapere e conoscere al passato prossimo e all'imperfetto, и 
глаголом volerci.Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,        

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: A   TAVOLA      (За столом) Време:  МАРТ/ АПРИЛ 
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Обрада вокабулара : dieta , cibo ,parti del corpo.Учење о императиву и неправилном поређењу придева. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се 
разговара са лекаром и диететичаром. 
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Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

24.A tavola -T 

13.Diversi modi di mangiare 

25.Abitudini sane -T 

14. Videocorso - Una vita (poco) sana     

26.Abitudini alimentari -T 

27.Riscopri il gusto della tavola -T 
28.Diktat -T 

Увести вокабулар везан за здравље и здраву 
исхрану,спорт, делове тела. Обрадити императив. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Come va ?               ( Како је ? ) 

 
Време:   АПРИЛ/МАЈ 
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Увести вокабулар везан за здравље ,здраву исхрану , спорт и здрав начин живота. Разумевање главних идеја 
кратког монолога. Учење императива и неправилног поређења. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај и дају савети. 
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Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи императив како би пренео савете у вези здравог живота. 
- Тражи и даје савете. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Come va?   Ho mal di... -T 

15. In farmacia 

30. Fumi meno !  -T 

16. Meglio o migliore? Benissimo o ottimo? 

31. Припрема за Други писмени задатак -T 

32. Други писмени задатак -T 
33.Поправак другог писменог задатака  -Т 

Увести вокабулар везан за везан за здравље ,здраву 
исхрану,спорт и здрав начин живота. Обрадити  
императив и неправилно поређење придева. Користећи 
комуникативан и еклектички метод, објаснити како се 
тражи савет.Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено (писмени задатак) и усмено, 
активност ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе 
читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Egregio dottor...                                      
(Поштовани господине ...) 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара везаног за писање званичног писма, молбе. Исказивање жеља и намера. Разумевање 
пословног писма.Разумевање структуре текста. Учење будућег времена (futuro semplice ). Учење како се 
представити званично . 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе 
лични ставови једног или више (са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном 
контексту. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава 
јасно, течно, прецизно и детаљно. 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Egregio dottor...                                       

34. Egregio dottor...   Offerte di lavoro -Т 

17. Egregio Dottor Rossi  -   Il futuro semplice 

35. Uomini e donne al lavoro  - Stesso trattamento  Т 

18.Un colloqio di lavoro 

36. Curriculum vitae  -Т 

19. Colloqui di lavoro - videocorso 
37. Mettere o metterci - Esercizi grammaticali  Т 

Вежбати како се пише званично писмо. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, модела, питања и одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Comparazione irregolare 
Il futuro semplice 
Le canzoni italiane 
Le ricette italiane  
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Филозофија 

Образовнипр
офил: 

Друштвено - језички смер Разред: 
III 
(трећ
и) 

Предмет: Филозофија 
Недељни 
фонд часова: 

1+ 0, 5 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Настава Филозофије конципирана је тако да се ученици кроз оптику традиционалне логике уводе 
поступно у разликовање и повезивање логичког и језичког плана на начин који је примерен 
образовном нивоу средње школе и применљив у свакодневној комуникацији. У ту сврху потребно 
је да се најпре систематизују стечена знања о различитим функцијама језика и његовој улози у 
формирању и саопштавању мишљења. 
- Овладавање сазнајним процесима суђења и врстама и правилима закључивања омогућује 
ученицима не само да одреде ваљаност самог закључивања већ и да у стандарној форми прикажу, 
анализирају и евалуирају различите врсте аргументације. 
- Наглашено формативну и васпитну функцију за мишљење имају садржаји који се односе на 
примену логике како у свакодневном контексту, тако и у научном истраживању, објашњењу или 
доказивању, па су у исходима постављени на највише когнитивне нивое. 
- Настава се реализује преко обраде основних гносеолошких и аксиолошких проблема и расправа 
кроз примере, самосталног налажења примера из релевантних извора, самосталног истраживачког 
рада, дискусија, дебата… 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљ образовно – васпитног рада: 
 

- да ученици развију спосибност за систематско, самостално, проблемски интонирано, 
рефлексивно и критичко мишљење које ће им омогућити и олакшати мисаоно и вредносно 
орјентисање у савременом свету, које ће их оснажити у формирању сопственог погледа на 
стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно одлучивање и делање у животу. 

- ученици ће изградњом знања и вештина својствених филозофски култивисаној мисли, бити 
оспособљени да свестрано анализирају стварност и решавају теоријске и практичне 
проблеме, да своје ставове и уверења поткрепљују уверљивим логичким аргументима, 
просуђујући ваљаност и релевантност аргументације, критички користећи разноврсне 
изворе информација. Такође, ученици ће бити у могућности да при процени и избору 
поступака еволуирају различите погледе на стварност и руководе се вредностима истине, 
добра, праведног и лепог, чији смисао и значај откривају испитујући карактеристичне 
филозофске, научне, естетске, религијске и културолошко – социјалне проблеме. 

   Задаци образовно – васпитног рада: 

- упознају значај логичког мишљења како у процесу учења тако и у свакодневном животу; 
- упознају значај примене логичког мишљења у филозофији, наукама и уметности; 
- упознају значај логичког решавања проблема; 
- упознају значај примене логичког размишљања у свакодневном животу; 
- упознају и развију проблематику логичког мишљења; 
- упознају и развију способност логичког расуђивања; 
- упознају и развију могућност исправног и истинитог мишљења уз разликовање истих; 
- упознају и формирају исправно поимање језика и његове улоге у процесу сазнања; 
- науче да исправно формирају појмове, како научне тако и ненаучне, као и истините судове 

и закључке; 
- усвоје наставне садржаје логике и филозофије са научног аспекта као основ за академско 

образовање и професионални развој; 
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање 

сопствених и универзалних  норми понашања према околини у којој живе; 
- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове 

могућности за решавање актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене 
за данашњег човека; 

- стекну способност интегративног – мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 
- развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 
- развију способност логичког, критичког мишљења, промишљања, суђења и закључивања 

приликом решавања проблема; 
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем 

језику у филозофији и науци; 
- развију способност коришћења информационих технологија; 
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- развију способност проналажења, прикупљања и анализе филозофских и научних 
материјала и података који су на првом месту лако проверљиви; 

- развију способност за рад у тиму, самопроцену и самовредновање, самостално 
презентовање резултата рада; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и очување 
националне и светске културне и интелектуалне баштине, одговорно коришћење природних 
ресурса и заштита њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности менталног и физичког здравља и практикују здраве стилове 
живота; 

- развију  ематију, толерантост и хуманост у понашању у заједници , без обзира на национале, 
религијске, полне и друге разлике међу људима; 

- оспособе се за самостално и целоживотно учење 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Мишљење, сазнање и језик Време: Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави филозофија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком логике као филозофске дисциплине али и важности логичког 
мишљења за остале науке и свакодневни живот 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања 

- Упознати ученике о исправности коришћења језика науке, повезаност мишљења, језика и опажања, 
као и проверљивости универзалних и ваљаних сазнања, и проблему субјективног сазнања и 
релативизацији система вредности 

 

И
сх

о
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 - Приступи изучавању мишљења на емпиријски односно нормативни начин, карактеристичан за 

логику 

- Примерима илуструје различите функције језика и његову улогу у формирању и саопштавању 
мишљења 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима (теорија) 

- Постанак логике као филозофске дисциплине 
(теорија) 

- Мишљење као предмет проучавања логике 
(теорија) 

- Однос мишљења и језика, функције вербалног 
језика (теорија) 

- Форма и садржај, исправност и истинитост 
мишљења (теорија) 

- Уочавање разлике између исправностии 
истинитости мишљења на примерима различитих 
форми закључивања (вежбе) 

- Препознавање различитих функција језика и 
извора сазнања (вежбе) 
 

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р

а
ћ

е
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е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Основне форме мишљења - Појам Време: Октобар  
Ц

и
љ
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- Упознавање ученика са значењем речи појам или термин, поимање, и улогом језика у формирању 
исправних и истинитих форми мишљења 

- Упознавање ученика са врстама појмова и битности за различите врсте сазнања 

- Способност ученика да самостално разликују врсте појмова и пронађу своје примере на часу, 
провере њихово универзално важење и битност за дату област 

- Схвате универзали и друштвено прихватљив језик науке и осталих умних дисциплина, друштвено 
прихватљив језик кроз адекватност појмова 

- Разумевање и адекватна примена појмова 

И
сх

о
д

и
 - Самостално приступи изучавању мишљења на емпиријски односно нормативни начин, 

карактеристичан за логику 

- Примењује методе и правила дефинисања и класификовања појмова у структурисању различитих 
знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Појам (теорија) 
- Садржај и обим појма, денотација и конотација 

појма (теорија) 
- Врсте појмова (теорија) 
- Односи међу појмовима кроз Ојлеров приказ 

дијаграма (теорија) 
- Методе ближег одређивања појма, дефиниција, 

деоба и класификација појма (теорија) 
- Повезивање садржаја и обима с денотацијом и 

конотацијом термина (реч – мисао, термин – 
појам) и везом мишљења и језика (вежбе) 

- Приказивање односа међу појмовима различитим 
врстама дијаграма (вежбе) 

- Процена ваљаности дефиниција, деоба и 
класификација на примерима пронађеним у 
уџбеницима из различитих предмета (вежбе) 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу отклањамо нејасноће, недоумице 
- За све наставне јединице у оквиру теме важи 

исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају задатак у ком су дати 
неадекватни појмови и откривају евентуалне 
грешке 

- Провера домаћих задатака 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, презентација, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Констаност у учествовању у раду на часу, самостално, у дискусијама,  

Начин праћења 

Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, редовност у писању домаћих задатака, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Основне форме мишљења - Суд Време: Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Усвајање знања о важности доношења суда и давање исказа о нечему, некоме… 

- Усвајање знања о врстама и исправности суда 

- Односи међу судовома и разумевање суштине односа међу судовима 

И
сх

о
д

и
 - Примењује методе и правила дефинисања и класификовања појмова у структури различитих знања 

- Користи логичке форме, поступке и правила да анализира сазнајне процесе суђења и закључивања и 
одреди њихову ваљаност 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

- Суд или исказ (теорија) 
- Поделе и врсте судова (теорија) 
- Односи међу судовима (теорија) 
- Исказна логика (теорија) 
- Одређивање да ли је реченица суд и у коју врсту 

судова спада (вежбе) 
- Одређивање истинитосне вредности категоричких 

судова на основу логичког квадрата, приказивање 
помоћу дијаграма (вежбе) 

- Обрада лекције из области суда 
- Подела судова на основу њихових суштинских 

својстава уз давање примера из уџбеника 
- Самостално проналажење адекватних примера 

за одређену врсту суда 
- Обнављање и провера разумевања улоге суда у 

науци и филозофији, као и у свакодневном 
животу 

- Писана провера знања 
- Систематизација усвојеног знања и увод у 

закључивање као наредне лекције 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Уџбеник, стручна литература, препоручени релевантни сајтови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Основне форме закључивања - Закључивање Време: Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Способност ученика да повеже истините судове и иведе логички ваљан закључак 

- Способност ученика да разликује непосредно и посредно закључивање 

- Усвајање знања о врстама закључивања, научним и ненаучним закључивањима (аналогија, логички 
квадрат, идукција, дедукција, силогизам) 

- Препознавање логичког проблема индукције и зашто не даје поузданост у научним сазнањима за 
разлику од дедуктивног метода закључивања 

- Уочавање, препознавање грешака у закључивању, разликовање универзализације и генерализације 

- Способност примене универзалних и егзистенцијалних квантификатора на примерима из 
свакодневног живота 

И
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о
д
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- Користи логичке форме, поступке и правила да анализира сазнајне процесе суђења и закључивања и 
одреди њихову ваљаност 

- Користи апарат исказне логике да симболички прикаже форму и истинитосне релације исказа 

- Решава различите проблеме применом логичке формализације, моделовања и алгоритма 

- Уочава типичне грешке у закључивању и доказивању са којима се сусреће у свакодневној 
комуникацији и различитим медијима и избегава их у сопственом мишљењу 

-  Примењује правила и терминологију да у стандарној форми прикаже, анализира и евалуира 
аргументацију 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Закључак и закључивање (теорија) 
- Врсте закључивања: традиционална и савремена 

подела закључивања (теорија) 
- Непосредно закључивање (теорија) 
- Индуктивно закључивање (теорија) 
- Силогистичко закључивање: категоричким и 

некатегорички облици силогизма, полисилогизам 
и скраћени силогизам (теорија) 

- Коришћење методе истинитосних таблица за 
утврђивање истинитосних вредности формула и 
доказивање таутологије методом свођења на 
противречност (вежбе) 

- Састављање примера за разликовање дедуктивног 
и индуктивног закључивања према критеријумима 
традиционалне и савремене поделе логике (вежбе) 

- Ученици повезују претходну област суда и 
важност истинитосних судова и закључивања 

- Увиђају грешке и слабости у неким врстама 
закључивања 

- На сваком часу након нове лекције и датих 
примера, проналазе адекватне примере за све 
врсте закључивања 

- Увиђају грешке у примени универзалних, 
партикуларних и сингиларних судова које воде 
ка погрешном закључку 

- Читају домаћи задатак на основу сопствених 
погрешака у свакодневној комуникацији, 
увиђајући научни метод дедуктивног 
закључивања и слабости индукције 

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету 
П

р
а
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е
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Примена логике Време: Јануар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практичну 
примену формалне логике 

И
сх

о
д

и
 

- Примењује логичка правила и терминологију да у стандарној форми прикаже, анализира и евалуира 
аргументацију 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
- Аргументација  и структура аргументације 

(теорија) 
- Одређивање истинитосне вредности судова на 

основу правила непосредног закључивања – 
коришћење дијаграма у извођењу и анализи 
закључивања (вежбе) 

- Ученицима ће бити показано како изгледа и од 
чега зависи јачина и слабост аргументације 

- На основу снаге аргумента, заједно ћемо 
формирати групе за истраживачки рад и други 
део наставе из логике, модална логика, које ће 
се за следећи месец изјаснити којом 
проблематиком би хтели да се баве у свом 
истраживачком раду 

- Други час у овом месецу биће конципиран тако, 
да ученицима објасним јаке и слабе стране 
њиховог рада уз критички став који треба да 
афирмише јачање њихове одељенске заједнице 
уз залагање сваког појединца у истраживачком 
раду. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на научним доказима 
и документарни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, редовност у писању 
домаћих задатака, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  Примена логике Време: Фебруар 

Ц
и

љ
е
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и

 

- Ученици ће знати структуру аргументације и вредновање јачине и слабости аргумента 

- Ученици су усвојили знања о врстама доказа, и у раду у групама изнеће научне теорије које није 
могуће практично проверити и из којих разлога 

И
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- Користи термине епистемологије, логике и опште методологије да опише филозофски приступ 
сазнању 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Структура аргументације (теорија) 
- Врсте доказа (теорија) 
- Грешке у аргументацији (теорија) 
- Доказивање теорема категоричког силогизма, 

провера исправности модуса свођења на прву 
фигуру као и приказивање и провера модуса 
категоричког силогизма помоћу Венеових 
дијаграма (вежбе) 

- Повезивање мешовитих силогизама са правилима 
извођења у исказној логици (вежбе) 

- Ученицима ће бити објашњена струкура 
аргументације, врсте доказа, значај доказа у 
науци, поузданост научне теорије, 
поткрепљеност неке научне теорије услед нових 
доказа, све на основу различитих наука и 
различитих примера у њима. 

- Ученици ће на часу рећи којом проблематиком 
ће се која група бавати у свом истраживачком 
раду и навести аргументе  

- Свим ученицима се поставља задатак да на часу 
пробају да се сете неке грешке у аргументацији, 
у науци или личном искуству 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, научни часопис 
итд. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, редовност у писању домаћих задатака, питања и одговори 
ученика. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће моћи да препознају карактеристике научног знања од филозофског, на основу стечених 
знања из других предмета, природних и друштвених наука 

- Ученици ће знати да примене методе логичког закључивања у наукама 

- Ученици ће знати релевантост научних теорија, значај техничко – технолошког достигнућа на раст 
научног знања 

- Ученици ће знати да кроз примере одвоје емпиријски проверљиве чињенице и њихову улогу у науци 

- Ученици ће знати да разликују хипотезе, врсте хипотеза, теорију и закон 

И
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 - Реконструише план неког научног истраживања и опише његове фазе, средства и употребу 

различитих метода и врста хипотеза 

- Процењује компаративне предности и ограничења примене индуктивног, дедуктивног и 
аналогијског закључивања у сазнању 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Карактеристике научног знања (теорија) 
- Дедуктивна, индуктивна и абдуктивна метода у 

науци (теорија) 
- Научне чињенице – методе емпиријског 

утврђивања чињеница (теорија) 
- Структура научног истраживања – проблем, 

хипотеза, провера хипотезе (теорија) 
- Теорије и научна објашњења (теорија) 
- Препознавање грешака у изабраним текстовима, 

проналажење примера логичких грешака у 
различитим медијима (вежбе) 

- Организовање дебате на неку актуелну тему 
(вежбе) 

- Пројектни задатак – реконструкција фаза и 
елемената неког научног истраживања на 
познатом примеру (вежбе) 

- Методолошки део логике подразумева учење 
различитих метода у наукама, филозофији, 
уметности…природа проблема, којом се 
одређена област бави условљава и врсту методе 
и јасно одвајање научних од ненаучних теорија 
и радова. 

- На основу усвојених знања из осталих наука, 
уметности и филозофије у овој години, ученици 
ће презентовати и два истраживачка рада, две 
групе, из неке сфере интересовања, а помоћ око 
литературе и објашњења ученици добијају на 
додатној настави. 

- У току априла, маја и јуна месеца презентоваће 
по два рада, а на нивоу одељења у зависности од 
броја чланова групе, има између 8 и 10 
презентација. 

- Рад у групама на заједничком истраживачком 
раду, јача  и појединца и групу, као и целу 
заједницу, јача интересовања за истраживачким 
духом, јача мотивацију брисања предрасуда и 
жељу за афирмацијом научног али и различитог 
става од њиховог, критичко и самокритичко 
преиспитивање својих идеја о животу, смислу 
живота и повећању свести о многим 
проблемима о којима нису размишљали. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, филмови, 
књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, редовност у писању домаћих 
задатака, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Април  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати како долази до уочавања  и формулисања проблема у науци, постављања 
прелиминарне хипотезе, прикупљања и сређивања чињеница и како проверити у пракси 
прелиминарну хипотезу и да ли она даје решење за дати проблем 

- Ученици самостално и групи раде свој истраживачки рад за неки проблем који су уочили и рад 
презентују на часу 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 - Примени познавање сруктуре научног истраживања, да систематизује знања стечена у различитим 

областима учења 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Ицтраживачки рад ученика – презентација 

 
 

- Ученици ће презентовати три истраживачка 
рада у овом месецу, након презентације остали 
ученици постављаће питања, указивати на 
могуће проблеме који се реално могу појавити. 
Група одговара на питања, разматра сугестије 
осталих... 

- Знања о уочавању неког научног пробема, 
хипотезама, чињеницама, пробном решењу у 
пракси, ученици су усвојили на часовима и из 
других области, што су показали у својим 
одговорима. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне емисије, часописи, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању домаћих задатака, примена стечених 
знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици че знати разлику између теорије и научних система 

- Ученици ће моћи да класификују науке 

- Ученици ће знати да примене филозофске провере око питања напретка у науци изосећи 
аргументоване ставове о стагнацији у неким наукама 

И
сх

о
д

и
 

- Реконструише план неког научног истраживања и опише његове фазе, средства и употребу 
различитих метода и врста хипотеза 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентациа 

- Након области логика научног истраживања и 
презентација три истраживачка рада, ученици 
ће одговарати на питања о научном објашњењу, 
хипотезама, теоријама, научним законима и 
системима, проверљивости теорија и научним 
чињеницама. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусији, редовност у писању домаћих задатака, примена стеченог 
знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Логика између филозофије и науке Време: Јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици ће знати вредност логичког и филозофског мишљења, као и вредност и разлике између 
филозофије и науке 

- Ученици ће развити критичко мишљење о свету и животу и битним проблемима са којима се 
човечанство мора суочити на основу научних чињеница 

И
сх

о
д

и
 

- Анализира примере објашњења из емпиријских и теоријских наука и одреди разлику њихових 
логичких структура предмета и метода 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
- Историјски развој и правци у логици (теорија) 
- Значај изучавања логике (теорија) 
- Систематизација знања (теорија) 
- Истраживачки рад ученика – презентација 
- Истраживачки рад ученика – презентација 

 

- Ученицима ће бити предочена разлика између 
филозофских, научних и других области знања, 
као и заједнички именитељ свих умних знања, 
логичко сагледавање стварности. 

- Након свих лекција, ученици ће моћи да 
систематизују стечена знања, искуства и имају 
другачију слику о истини, свету, одговорности 
према себи и другим људима. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, редовност у писању домаћих задатака, 
примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ФОРМАЛНА ЛОГИКА – Појам, суд и закључак 

МОДАЛНА ЛОГИКА – Методологија наука и филозофије, логика између науке и филозофије, структура науног 
истраживања, теорије и хипотезе, проверљивост теорија, научне теорије и системи 

Допунска настава одржава се два пута месечно у договору са ученицима. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

- ИСТРАЖИВАЧКИ РАД У ГРУПАМА – 8 – 10. истраживаких радова по одељењу а додатна настава одржава 
се по договору са групом која презентује рад. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Историја 

Образо
вни профил: 

 друштвено-језички Разред: 
 

III  

Предме
т: 

     Историја 
Недељн

и фонд 
часова: 

  
3    

Годиш
њи фонд 
часова: 

1
11    

Просветни гласник: Број       Година:      

Начин 
реализације: 

     Код наставе историје примењујњ се фронтални начин рада, а понекад се прибегава и 
раду по групама. Ученицима се скреће пажња на значај опште и националне историје. Начин 
оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, питања која постављају, објашњења 
која дају, коментаре на теме које обрађујемо, а највише на дате одговоре на моја питања.  

Јако је важно да настава буде креативна и садржајна и по могућству да се посећује музеј, 
архив или нека друга институција која може да буде од значаја за наставу. За извођење наставе 
важна су наставна средства у виду историјске карте, филмова или докумената.  

У току школске године повезују се наставни садржаји који се хроночошки нижу, па се тако 
после сваке целине ученици проверавају колико су  савладали задате садржаје. Знање допуњују из 
различитих историјских извора и оспособљавају се да самостално разумеју и тумаче разне 
историјске догађаје и појаве и да изразе свој став и мишљење, не подлежући стереотипима и 
манипулацијом, самим тим ученици шире своје видике и развијају поштовање не само према својој 
већ и туђој историји.  

Циљев
и и задаци 
наставног 
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.  

 Задаци образовно-васпитног рада: 
● планирање и организовање наставног рада: наставни програм, годишњи и оперативни 

планови рада 
● међупредметна корелација 
● домаћи и истраживачки радови 
● коришћење уџбеника, стручне литературе и наставних средстава у настави историје 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:      ИЗУМИ И ОТКРИЋА, ВЕРСКЕ 
РЕФОРМЕ РАТОВИ И ЕВРОПСКЕ МОНАРХИЈЕ 

Време:  септембар-
октобар  

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о географским и техничким 
открићима, верским реформама и ратовима, као и о  европском монархијама у време новог века 

И
сх
од
и 

● идентификује узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса из опште и националне 
историје 

● анализира историјске догађаје и појаве на основу доступних визуелних, аудио-визуелних извора и 
статистички табеларно одређених података 

● наведе типове државних уређења у периоду новог века 
● користи хронолошке одреднице и исправним хронолошким редоследом наводи кључне догађаје, 

појаве, процесе и личности 
● у усменом и писаном излагању користи основне научне и историјске појимове 
● пореди изворе различите сазнајне вредности и процени њихову релевантност за истраживање 
● примењује основну методологију у елементарном историјском истраживвању и резултате презентује 

у усменом, писаном или дигиталном облику 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     С новим открићима у Нови век; Градови и 
мануфактура; Хуманизам и ренесанса; Велика географска 
открића; Свет римско царство немачке народности; 
Реформација, Римокатоличка обнова; Шпанија и 
Низоземска револуција; Енглеска и Француска; Пруска, 
Шведска,Пољска; Русија 

     Упознавање ученика са новим открићима 
(техничким и географским), настанком градова и 
мануфактуре, реформацијом и контрареформацијом и 
најзначајнијим монархијама раног новог века: 
Шпанијом, Енглеском, Француском, Русијом 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.3.1 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:      ОСМАНСКО ЦАРСТВО (16-18. ВЕК) 
И СРБИ У ОСМАНСКОМ ЦАРСТВУ 

Време:   октобар-
новембар 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о Османском царству и положају 
Срба у њему током 16. 17. и 18. века 

И
сх
од
и 

● анализира специфичности и утицај међународних односа на положај држава и народа 
● на основу датих примера изводи закључак о повезаности појава и процеса из националне историје са 

појавама и процесима у регионалним, европским и светским оквирима 
● анализира положај и начин живота деце, жена и мушкараца, припадника различитих друштвених 

слојева и мањинских група у новом веку 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Ратови и освајања; Уређење државе; Друштво, 
исламизација,култура; Поданици и њихов живот; Пећка 
патријаршија; Сеобе Срба; Босански пашалук и хајдучија; 
Кнежинска самоуправа у Београдском пашалуку 

     Упознавање ученика са ратовима, 
освајањима и државним уређењем Османског царства 
коао и о положају Срба, Пећкој патријаршији, сеобама 
и животу у Босанском и Београдском пашалуку 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност, одговарање ученика, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.3.1 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:      ХАБЗБУРШКА МОНАРХИЈА (16-18. 
ВЕК) И СРБИ ПОД ВЛАШЋУ ХАБЗБУРГА И МЛЕТАКА 

Време:     новембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о Хабзбуршкој монархији и 
положају Срба у оквиру ове државе 

И
сх
од
и 

● анализира специфичност и утицај међународних односа на положај држава и народа 
● на основу датих примера изводи закључак о повезаности процеса и појимова из националне историје 

са појавама и процесима у регионалним, европскимм и ссветским оквирима 
● анализира положај и начин живота деце, жена и мушкараца, припадника различитих друштвених 

слојева и мањинских група у новом веку 
● учествује у организовању и спровођењу заједноичких активности у школи или у локалној заједници 

који подстичу друштвену одговорност и неговање културе сећања 
● користи сазнања из других научних области, ради потпунијег сагледавања историјскиих појава и 

процеса 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Успон Хабзбурга и стварање Аустијске 
монархије; Хабзбуршки просвећени апсолутизам; Борба за 
стицање и очување привилегија; Друштво и свакодневни 
живот; Дубровник, Венеција, ускоци 

     Упознавање ученика са успоном дин. 
Хабзбурга, стварањем Аустријске монархије и 
успостављањем просвећеног апсолутизма као новог 
државног и друштвеног уређења, о положају, борби и 
стицању српских привилегија,о свакодневном животу не 
само у Аустрији већ и у Млетачкој републици и 
Венецији 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1     3.1.1-3.3.1  

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:      АТЛАНСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ, 
ЕВРОПА НАЦИОНАЛНИХ ДРЖАВА, ПРИЈАТЕЉСКЕ И СУСЕДНЕ 
МОНАРХИЈЕ 

Време:новембар-фебруар      

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о атланским револуцијама, 
европским националним државама и осталим европским монархијама 

И
сх
од
и 

● користи сазнања из других научних области, ради потпунијег сагледавања историјских појава и 
процеса 

● анализира развој и промене државних институција у новом веку 
● препозна историјске корене савремених институција и друштвених појава 
● анализира на примерима процес настанка модерних нација 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Енглеска револуција; Америчка револуција; 
Француска револуција од апсолутистичке до уставне 
монархије; Француска револуција-доба републике; 
Француска против свих; Уређење Француске и њени 
порази; Доба обнове; Мир омеђан револуцијама 
(1830.1848.); Националне револуције; Националне државе; 
Велика Британија, Француска,Русија; Турска; Аустро-
Угарска 

     Упознавање ученика са револуцијама у 
Европи (Енглеска,Француска) и Америци, о новим 
државним уређењима и институцијама и стварању 
националних држава 

Методе рада      дијалошко.монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.31 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:      СРПСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ- РАТНО 
ДОБА (1804-15.) И МИРНОДОПСКИ ПЕРИОД (1816-35.) 

Време: фебруар-март 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о српским револуцијама 

И
сх
од
и 

●  наводи најважније одлике српске државности у новом веку 
● идентификује најважније друштвене групе, њихове улоге и односе у периоду новог века 
● 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 појединаца и група 

насталих у новом веку 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Востани, Себије! Иванковац, Мишар, 
Делиград; Херојска одбрана и пораз; Цвети у Такову; 
Држава и њене установе; Европа и устаничка Србија; 
Аутономна кнежевина; Живети у вајату и на двору; Три 
вожда и три препорода 

     Упознавање ученика са почецима српских 
револуција, биткама, победама и поразима, политичким 
играма као и о свакодневном животу 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика,питања, мотвација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7    2.1.1.-2.3.1        3.1.1-3.3.1 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:      КНЕЖЕВИНА СРБИЈА Време: април     



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о Кнежевини Србији 

И
сх
од
и 

●   анализира структуру и особености српског друштва и уочава промене изазване политичким и 
економским процесима у периоду новог века 

● повезује појаву нових идеја, научног, технолошког и културног напретка са променама у друштву, 
привреди, образовању и начину живота 

● уочава утицај и улоги књижевних и уметничких дела на формирање националног идентитета у 
прошлости 

● уочава важност историјских  догађаја и личности кроз истраживање меморијала у локалној 
заједници, доприносећи неговању културе сећања 

● препознаје и пореди различита виђења једне историјске појаве, личности или догађаја на основу 
тумачења историјских извора   

● уочава везу између српске државности током новог века и савремене српске државе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Обреновићи-отац и синови; Уставобрантељи; 
Обреновићи-поново на престолу; Независна 
Србија,Привреда и друштво ( 1835-1878.) 

     Упознавање ученика са политиком 
Обреновића, њиховим истомишљеницима и 
противницима и привреди и друштву 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7   2.1.1-2.3.1      3.1.1-3.3.1    

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:      ЦРНА ГОРА Време:     мај 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређењи и стицање знања о Црној гори 

И
сх
од
и 

●   уочава историјске промене, поређењем историјске карте савременог света са историјским картама 
● препозна пропаганду, стереотипе и идеолошку позицију у историјском извору и формулише став 

који се супротставља манипулацији 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Теократска заједница племена; Кнежевина; 
Племенска привреда и друштво 

     Упознавање ученика са династијом 
Петровић Његош, привреди и друштву Црне Горе 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1     3.1.1-3.3.1  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:      СРБИ У ОСМАНСКОМ И 
ХАБЗБУРШКОМ ЦАРСТВУ И СРПСКА НАЦИЈА И БАЛКАН 

Време:     мај-јун 

Ц
иљ
ев
и 

     Обрада, обнављање, утврђивање, унапређење и стицање знања о Србима у 19. веку под страном 
влашћу, као и о српској нацији у Европи и на Балкану 

И
сх
од
и 

●   уочава везу између развоја српске државности током новог векаи савремене српске државе 
● анализира утицај представа о прошлости на формирање модерног националног идентитета 
● изводи закључак о променама у политици, друштву, привреди и култури, које су настале услед 

развоја комуникације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

     Раја, бегови и немири; Срби у Јужној 
Угарској; Институција Срба у Хабзбуршкој монархији; 
Деобе; Културне, образовне и научне установе; Балкан 

     Упознавање ученика са животом Срба у 
Османском царству у Јужној Угарској, деобама и 
култури током новог века 

Методе рада      дијалошко-монолошка 
Облици рада      фронтални, индивидуални и групни 
Ресурси      уџбеник 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     дискусија, усмено одговарање ученика 

Начин 
праћења 

     активност ученика, питања, мотивација 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1-1.3.7      2.1.1-2.3.1     3.1.1-3.3.1  

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Допунска настава се организује за ученике са слабијим оценама и оним областима које им слабије иду. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Додатана настава се организује за ученике који су заинтересовани за допуну свог знања и  припрему 
такмичара. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

     Припремна настава се организује за оне ученике који су за то заинтересовани. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Географија 

Образовнипр
офил: 

Природно-математички и друштвено-језички смер Разред: Трећи 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења,планом рада и начином 
оцењивања. 
Предмет се реализује кроз теоријску наставу  74 часа , настава се изводи  у учионици на 
традиционалан и иновативан начин уз обавезно коришћење школских зидних карата ,табле и немих 
карата ученика.Утоку шк.године врши се корелација са осталим предметима. 
Оцењивање ученика се врши на основу усменог излагања, тестова и немих карата. 

Циљеви и 
задаци 
наставног 
предмета 

-Развијање способности за коришћење  географске карте (аналогне и дигиталне) 
-Да користи знања о основним природним и друштвеним ресурсима у Србији 
-Примењује географска знања за ативно и одговорно учешће у животу 
-Оспособљавање за  учешће у регионалном развоју,заштити и унапређивању локалне средине 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Географски положај Србије у Европи Време:Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање предности географског положаја Србије у Европи 

Упознавање са математичким, физичко –географским , економско-географским положајем 

Стицање знања о величини Србије и проблемима пограничних територија 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да установи сличности и разлике географског положаја Србије и суседних држава  

Ученик ће бити у стању да анализира утицај природних услова на друштвено-географски развој Балканског 
полуострва и Подунавља 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
Балканско полуострво и Подунавље. 
Физичко-географски  положај . 
Друштвено-географски положај. 
Територија и граница Србије. 
 

Теоријска настава се реализује у учионици.  
Обновити основна знања из предходних разреда 
(географска ширина ,дужина ), набројити суседне 
земље... 
Непосредан рад са школском зидном картом  
Математичко-географске елементе ученици раде у 
својим немим картама 
 

Методе рада 
Илустративно мини предавање,самосталан рад ученика у немој карти,питања и 
одговори,демонстративна, монолошко -дијалоша 

Облици рада Фронтални , индивидуални ,рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица , школска карта ,атлас, неме карте, табла ,слике, Национална географија 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори , сналажење на карти 

Начин праћења 
Системско посматрање, активност ученика,провера сналажење на карти, питања 
ученика , домаћи задаци 

ОС по нивоима 2.ГЕ 1.1.1. 2.ГЕ 1.2.4. 2.ГЕ 2.1.1. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

2.ГЕ 1.1.3. 2 ГЕ 1.1.3. 
2. ГЕ 2.1.1. 

2.ГЕ 1.3.1. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:Физичко географске карактеристике Време:Октобар/Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са физичко- географским елементима простора Србије 

Разумевање предности повољне климе,рељефа ,вода и земљишта у нашој земљи 

Стицање знања  о биогеографским зонама Србије  

И
сх

о
д

и
 Анализира утицај природних услова на друштвено- географски развој Балканског полуострва и Подунавље 

Објашњава физичко-геогрфске елементе простора Србије и суседних држава 

Вреднује утицај географских фактора на демографски развој 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Рељеф. 
Клима. 
Воде. 
Земљиште. 
Биогеографске зоне. 

Упоредо са теоријском наставом  користе се и неме 
карте за обележавања 
Раде се презентације као групни рад за теме ,,Утицај 
климатских промена у свету  на климу Србије.... 
,,Загађеност вода наших река... 
,,Квалитет земљишта у Србији.... 

Методе рада 
Самостални рад ученика на немој карти и презентацијама ,монолошко-дијалошка метода 
,демонстративна, питања и  одговори.... 

Облици рада Индивидуални , фронтални , групни ,рад у паровима... 
Ресурси Карте зидне –школске , неме карте,интернет,слике,Национална географија..... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори , сналажење на карти , одбрана радова-презентација... 

Начин праћења 
Активност ученика , учешће у презентацији ,домаћи у немим картама,коришћење 
различите литературе, интернет... 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.1.1.3. 
2.ГЕ.2.1.1. 

2.ГЕ.1.1.1. 
2.ГЕ.1.2.4. 
2.ГЕ.1.3.2. 

2.ГЕ.2.2.2. 
2.ГЕ.2.1.1. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвено- географске карактеристике Србије Време:Децембар/Јануар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о значају образовне и старосне структуе  становништва 

Разуме и препознаје све већих проблема у сеоским и градским срединама 

Упознавање са великим променама у привредном развоју Србије 

Разуме узроке и последице актуелног стања привреде у Србији 

 

И
сх

о
д

и
 

Вреднује утицај географских фактора на демографски развој,размешта јстановништва,насеља и привреде у 
Србији 

Дефинише принципе регионализације и доводи их у везу са савреним просторно-функционалним развојем 
Србије 

Предвиђа ефекте заштите природних добара на животне и привредне активности људи 

Изводи закључке о узроцима и последицаа историјских и савремених миграција на просторни размештај 
Срба у региону и свету 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Становништво. 
Насеља. 
Привреда. 

Теоријска настава и обележавање немих карата 
Препознавање географских појмова на карти 
коришћење података са интернета као и Н.географије за 
израду презентација ..,,Проблем све старијег 
становништва Србије 
,,Како решити проблеме данашњих сеоских и градских 
насеља.... 
,,ГМО храна и Србија.. 

Методе рада 
Демонстративни, монолошко-дијалошки ,самостслни рад ученика на изради презентација 
,питања и одговори , коментари..дебате.. 

Облици рада Индивидуални ,фронтални ,групни ,рад у паровима.. 
Ресурси Школске карте ,неме карте, интернет,слике , Н.географија.. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Сналажење на карти , усмени одговоти ,тумачење графикона и табела 

Начин праћења Активност на часу , учешће у презентацијама ,домаћи у немим картама 

ОС по нивоима 

2.ГЕ.2.1.1 
2.ГЕ.2.2.2. 
2.ГЕ.3.1.1. 
2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.2.3.1. 
2.ГЕ.2.2.3. 
2.ГЕ.3.2.4. 
2.ГЕ.1.3.4. 

2.ГЕ.2.3.2. 
2.ГЕ.2.3.3. 
2.ГЕ.3.1.4. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Регионализација Србије Време:Фебруар/Март/Април  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са принципима регионализације 

Разумевање предности сарадње и регионалног развоја на нивоу Србије као важне ставке за приступање 
чланству Европске Уније 

Стицање додатног знања о неразвијени подручјима Србије 

Предузимање мера и начина заштите заштићених подручја наше државе 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да дефинише принципе регионализације и доводи их у везу са савременимпросторно-
функционалним развојем Србије 

Изводи закључке о узајамном односу о физичко-географских и друштвено –географских одлика на развој 
Србије и регионалних целина 

Демонстрира регионалне специфичности развоја становништва,привредеи насеља и њених географских 
регија помоћуопштих и тематскихгеографских карата 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Принципи регионализације. 
Политичко-административнипринцип регионализације. 
Географска регионализација. 
Београдска регија. 
Војводина. 
Косово и Метохија. 
Шумадија. 
Западно Поморавље. 
ВеликоПоморавље. 
Јужно поморавље. 
Источна Србија. 
Западна Србија. 
Старовлашко-рашка висија. 
Ибарско-копаонички крај. 
Осовине развоја. 
Неразвијена подручја. 
Заштићена подручја. 

На почетку ове теме ученик се упознсје са значајем 
регионалне поделе Србије 
Упоредо са теоријском наставом користе се и 
попуњавају неме карте 
Раде се презентације ,,Регион Јужног Поморавља и 
локални проблеми.. 
,,Неразвијена подручја Србије и шта знамо о њима.. 
,,Како се ми укључујемо у очувању и заштити нашег  
природног окружења.. 
Ученик ће бити у стању да разликује просторе којима је 
својство осовине развоја у односу на неразвијена 
подручја 
 

Методе рада 
Дебата,монолошко –дијалошка, демонстративна, питања, одговори , рад ученика на 
презентацији и попуњавању немих карата 

Облици рада Рад у групама , индивидуални , фронтални ,рад у паровима 
Ресурси Школске карте , неме карте , интернет , слике , Национална географија.... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори , сналажење на карти.. 

Начин праћења Активно учешће у свим облициа рада  ,..презентације ..н.карте..дебата... 

ОС по нивоима 

2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.3.3.3. 
2.ГЕ.3.4.2. 
2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 
2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.2.2.3. 
2.ГЕ.2.1.1. 
2.ГЕ.3.3.1. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Срби ван Србије Време:  Мај / Јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о значају повезивања са нашим људима у дијаспори 

Упознавање са проблемима Срба свуда  у свету 

Сазнање колико је и из којих разлога наших људи отишло ван земље 

И
сх

о
д

и
 

Изводи закључке о узроцима и последицама историјских и савремених миграција на просторни размештај 
Срба у регији и у свету 

Упоређује положај националних мањина у Србији и положај Срба у земљама регије 

Процењује утицај различитих институција на очување националног идентитета Срба ван Србије 

Објашњава географски положај, физичко-географске , друштвено-географске и регионалне одлике 
Републике Српске 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Срби у региону. 
Срби у дијаспори. 
Организација и активности српске дијаспоре. 
Република Српска 

Усмено излагање ,дебата ,дијалог, анализа дијаграма као 
и табела.... 
На адекватну тему израда презентација , семинарских 
радова.... 
Обележавање у немим картама тренутно актуелних 
података.. 

Методе рада 
Демонстративни, монолошко-дијалошки, самостални рад ученика на презентацијама , питања 
, одговори... 

Облици рада Индивидуални , фронтални , групни , рад у паровима 
Ресурси Интернет , уџбеник , неме карте ,слике , Национална географија-сајт... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмена , писана провера , сналажење на карти , читање дијаграма ,графикона  

Начин праћења 
Учешће и активност на часовима ,провера знања, учешће на презентацијама ,домаћи 
задатак у немим картама 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.3.3.1. 
2.ГЕ.3.4.2. 

2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.2.3.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 
2.ГЕ.3.2.4. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Биологија 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: III 

Предмет: Биологија 
Недељни 
фонд часова: 

1,5 
Годишњи 
фонд часова: 

55,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, аргументовање, креативност, 
рефлексивност, истрајност, одговорност, аутономно мишљење, сарадњу, једнакост међу половима. 
коришћење ИКТ решења јер се могу превазићи материјална, просторна и друга ограничења 
(https://mojaskola.rtsplaneta.rs. платформе за групни рад нпр. Pbworks, платформа Moodle, сарадња 
у „облаку” као Гугл, Офис 365...; за јавне презентације могу се користити веб решења нпр. креирање 
сајтова, блогова – Weebly, Wordpress...; рачунарске симулације као нпр. 
https://phet.colorado.edu/sr/и апликације за андроид уређаје; домаћи и међународни сајтови и 
портали, нпр. www.cpn.rs,www.scientix.eu, www.go-lab-project.eu, www.scienceinschool.org, 
www.science-on-stage.eu и други). 

Циљеви 
и задаци 
наставног 
предмета 
 

– развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот 
у савременом друштву; 

– оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања; 

– свест о важности здравља и безбедности; 

– оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; 

– поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, 
толеранције и уважавања различитости; 

– развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособљавање за самостално учење, способност 
самовредновања и изражавања сопственог мишљења; 

– пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу 
са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

– развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

– развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

– развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 
еколошке етикe; 

– развијање позитивних људских вредности; 

– развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и 
способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

– 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. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ПОРЕКЛО ЧОВЕКА Време:IX-X 

Ц
и

љ
е

в
и

 

стицање знања, умења и ставова о пореклу и развоју човека 

И
сх

о
д

и
 

-доводи 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; 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Предачаке и изведене особине Примата. Адаптације 
на живот у крошњи дрвећа и сложеним друштвеним 
заједницама.  

Филогенија Примата.  

Филогенија Хоминоидеа.  

Фосили аустралопитецина и рода Хомо.  

Еволуција рода Хомо.  

Фосилне врсте људи. 

Еволуција величине лобање и мозга бипедалних 
хоминина и рода Хомо. 

У оквиру реда Примата и надфамилије 
Хоминоидеа, на основу разлика у начину живота, грађи 
тела и величини лобање требало би повезати са стеченим 
знањима из филогеније и факторима еволуције, 
адаптацијама и процесом специјације. Ученике би 
требало подсетити на кључне еволуционе новине које су 
омогућиле диверзификацију у царству животиња тако 
што би добили задатак да неке од њих препознају код 
себе. Припрема за час би могао да буде кратак видео на 
Јутјубу „Proof of evolution that you can find on your body”, 
после чега би ученици добили задатак да објасне 
најчешће атавизме код људи нпр. реп, већи број 
брадавица, отворенe шкржнe прорезe...). Врло је важно 
нагласити позицију реда Примата у класи Сисари, као 
једног од најстаријих редова, разврставањем предачких 
и изведених особина Примата. Особине које издвајају 
примате од других сисарских редова би требало 
обрадити као адаптације на живот у крошњама дрвећа 
(хватајуће шаке, стопала и репови, предњи вид, седење 
без ослањања, један до два потомка по леглу, само један 
пар брадавица), односно, живот у сложеним друштвеним 
заједницама (пропорционално највећи предњи мозак у 
животињском царству, развијеност мишића лица који 
омогућавају изражајну мимику, развијеност гласовних 
апарата, дуготрајна везаност потомака за родитеље и 
дуготрајно учење сложених друштвених односа и 
карактеристика станишта и хране). 

Вежбе: 

– дискусија о понашању и значају интелигенције 
у сложеним друштвеним заједницама, на основу девете 
епизоде BBC серијала „Life of Mammals” која је у 
целости посвећена приматима. 

– израда кладограма који почиње врстом 
Аустралопитекус афаренсис („Луси”) а садржи све 
откривене потомачке фосилне врсте родова 
Аустралопитекус, Робустус и Хомо како би ученици 
могли да уоче да је у Африци истовремено живело више 
врста аустралопитекуса и људи (Хомо). 

– израда паноа са реконструисаним правцима 
миграција на основу резултата изнесених у научно-
популарним емисијама, нпр. „Probing Human Ancestry 
with Ancient DNA” или „Ancient DNA and the New 
Science of the Human Past”. 

Десета епизода BBC серијала „Life of Mammals” 
је посвећена биолошкој и културној еволуцији људи и 
еколошким ефектима развоја цивилизације и 
технологије. Као таква може бити одличан предложак за 
дискусије на часовима који су посвећени еволуцији 
људи. 

Методе рада 

монолошка, дијалошка, рад на тексту, активне наставне методе (метода демонстрације, 
метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова, metoda putem elektronske 
komunikacije), комбиноване - пројекти ученика; 

учење путем решавањапроблема 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси компјутер, пројектор, Power-Point презентација, интернет, табла, карте, атласи, 
уџбеници и др. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
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е
 

Инструменти тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји 

Начин праћења посматрање, контролне вежбе, дијагностички тестови, дневници рада ученика, 
самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе 

ОС по нивоима 2.БИ. 1.2.3, 2.БИ. 1.6.1. 2.БИ. 2.6.1., 2.БИ. 3.6.2.  
2.БИ. 3.3.2., 2.БИ. 3.3.4., 
2.БИ. 3.6.1.,  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИОЛОШКИ ПРОЦЕСИ И 
ХОМЕОСТАЗА 

Време:XI-III 

Ц
и

љ
е

в
и

 

стицање знања, умења и ставова о физиолошким процесима и хомеостази 

И
сх

о
д

и
 

-повезује основне физиолошке процесе организама са њиховом грађом; 

-доводи у везу функционалну повезаност органа у организму са одржавањем хомеостазе у  

променљивим условима средине; 

-разликује начине одбране организма од патогена и њихове механизме деловања; 

-анализира епидемиолошке ланце заразних болести и повеже их са мерама превенције; 

-дискутује о важности одговорног односа према свом и здрављу других особа; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Продукција, асимилација, транспорт, 
складиштење и излучивање супстанци. 
Хормонална регулација физиолошких процеса. 

Физиолошке адаптације.  
Болести човека везане за дисфункцију 

органских система изазваних начином живота.  
Заразне болести – епидемиолошки ланци 
и превенција. 

У достизању исхода ученик ће бити у стању да 
идентификује фазе развића човека на слици или моделу 
требало би се ослонитина ученичка знања о основним морфо-
физиолошким променама током онтогеније животиња и 
међусобној условљености генетичких и срединских чинилаца 
у процесу развића особина. Изузетно је важно да се процес 
развића предочи ученицима као каскада догађаја у којој се 
растући број ћелија вишећелијског организма диференцира, 
организује и специјализује за обављање само дела 
физиолошких процеса неопходних за 
преживљавање/репродукцију сваке ћелије понаособ и тела 
као целине. Требало би обрадити на информативном нивоу 
пренатално и постнатално развиће човека: сперматогенеза; 
овогенеза; оплођење; рани ступњеви ембриогенезе (браздање 
зигота, бластулација, имплантација,гаструлација); 
органогенеза, рађање; неонатални период. Препорука је да 
ученици на моделу или схеми умеју да препознају и објасне 
стадијуме бластуле и гаструле, и да на схеми временске скале 
позиционирају фазе органогенезе у смислу порекла органа од 
појединих делова ембриона. 

 Вежбе: 

– посматрање и препознавање различитих фаза 
ембрионалног развића човека на микроскопским 
препаратима, постерима, моделима или микрографијама. 

– физиолошке адаптације биљака у специфичним 
условима средине (нпр. живот у сушним стаништима); 

– примена биљних хормона; 

– реаговање биљака на спољашње стресоре (нпр. 
болести, хербиворију, сушу, топлоту, хладноћу); 

– истраживање контроле лимитирајућих фактора и 
подстицања фотосинтезе при вештачком гајењу биљака у 
пластенику; 

– кардиоваскуларне болести – узроци, последице, 
статистика у свету и Србији, превенција; 

– болести дигестивног тракта – узроци, последице и 
превенција; 
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– механизми развоја зависности од дрога, алкохола, 
дувана; 

– значај спавања за здравље; 

– дијете и поремећаји исхране; 

– спорт и допинг стероидним хормонима; 

– малолетничка трудноћа и адекватна контрацепција 
или дебата на тему За и против контрацепције; 

– значај дојења за здравље детета. 

– здравље репродуктивног система (полно преносиве 
болести); 

– истраживање утицаја неадекватне употребе 
антибиотика на појаву отпорности патогених бактерија на 
антибиотике и кожни, цревни и вагинални микробиом; 

– ученичке презентације и дебате на тему вакцине и 
вакцинација; 

– алергије и неспецифични имунитет; 

– аутоимуне болести и специфични имунитет; 

(додатне информације се могу добити на: 
https://www.scienceinschool.org/sr/content/evolucija-na-delu-
patogeni 

https://www.scienceinschool.org/content/manipulating-
gut-microbiome-potential-poo 

https://www.scienceinschool.org/sr/content/safari-
uva%C5%A1im-ustima-mikrobiolo%C5%A1ka-
d%C5%BEungla). 

Методе рада 

монолошка, дијалошка, рад на тексту, активне наставне методе (метода демонстрације, метода 
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова, metoda putem elektronske 
komunikacije), комбиноване - пројекти ученика; 

учење путем решавањапроблема 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси компјутер, пројектор, Power-Point презентација, интернет, табла, карте, атласи, 
уџбеници и др. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји 

Начин праћења посматрање, контролне вежбе, дијагностички тестови, дневници рада ученика, 
самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе 

ОС по нивоима 
2.БИ. 1.5.2., 2.БИ.2.2.2., 
2.БИ 2.4.3., 2.БИ. 3.2.3.  

2.БИ. 2.2.3, 2.БИ. 2.2.4., 
2.БИ.2.4.1., 2.БИ. 3.2.3,  

2.БИ. 2.5.3. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: УТИЦАЈ РАЗВОЈА ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 
Време:IV-VI 

Ц
и

љ
е

в
и

 

стицање знања, умења и ставова о утицају развоја цивилизације на животну средину 
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-доводи у везу пораст људске популације са потребом очувања природе и биодиверзитета;  

-критички процењује сопствене животне навике у односу на одрживи развој;  

-предложи акције заштите и унапређења животне средине и активно учествује у њима.  

-доводи у везу ефекте еколошких фактора са динамиком људских популација;  

-планира и спроводи истраживање користећи једноставне процедуре, техникe, инструменте и литературу;  

-прикупља, приказујее и дискутује податке добијене истраживањем;  

-изнoси 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 процењује сопствени рад и рад сарадника у групи. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Развој људских заједница. 
Динамика људске популације. 
Развој градова и загађење животне средине. 
Физиологија здравља кроз развој људских 

заједница. 
Пораст људских популација и одрживи развој.. 

Активности за достизање исхода ученик ће бити у 
стању да: доведе у везу пораст људске популације са 
потребом очувања природе и биодиверзитета, критички 
процени сопствене животне навике у односу на одрживи 
развој и предложи акције заштите и унапређења 
животне средине и активно учествује у њима, требало би 
почети са историјом људских активности и њиховим 
утицајима на животну средину: 

– човек као ловац и сакупљач, са утицајем на 
животну средину који се није разликовао од утицаја 
других животиња; 

постојао је мали број људи, а лимитирајући 
фактор је била количина хране на територији (у неким 
земљама племена још живе оваквим начином живота); 

– доместификацијом дивљих животиња и биљака 
(почела пре око 10.000 година, а данас се номадско 
сточарство задржало само у појединим деловима света), 
количина доступне хране се повећавала, што је утицало 
и на пораст броја људи. 

Вежбе: 

– истраживање живота племена која воде 
сакупљачки и пасторални начин живота (племена 
Амазоније и Масаи племе у Кенији) и поређење 
њихових и наших животних навика у контексту 
одрживог развоја. 

– анализирање аспеката нарушавања животне 
средине и предлагање могућих решења (пројектни 
задатак). 

– примена рецептуре за производњу компоста од 
биоразградивих отпадака у домаћинству за гајење 
украсних биљака (у саксијама, жардињерама и сл.). 

– компаративна анализа популационих пирамида 
појединих неразвијених и развијених земаља (стопа 
рађања, животни век, облик популационе пирамиде, 
одређивање процента заступљености сваке од три 
узрасне групе у укупној популацији). 

Методе рада 

монолошка, дијалошка, рад на тексту, активне наставне методе (метода демонстрације, 
метода илустрације, метода практичних и лабораторијских радова, metoda putem elektronske 
komunikacije), комбиноване - пројекти ученика; 

учење путем решавањапроблема 

Облици рада фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси компјутер, пројектор, Power-Point презентација, интернет, табла, карте, атласи, 
уџбеници и др. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти тестови, писмене вежбе, извештаји, усмено испитивање, есеји 
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Начин праћења посматрање, контролне вежбе, дијагностички тестови, дневници рада ученика, 
самоевалуација, вршњачко оцењивање, практичне вежбе 

ОС по нивоима 2.БИ. 2.5.2, .2.БИ. 3.3.2,  
2.БИ. 3.2.4., 2.БИ. 3.5.1., 
3.5.3. 

2.БИ. 3.6.2. 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад се организује за ученике који стално или повремено заостају у савлађивању образовно-васпитних 
садржаја у редовној настави и самим тим не постижу задовољавајући успех из предмета биологија. 

Потреба за организовање допунског рада утврђује се током школске године чим се испоље тешкоће и уочи 
заостајање појединих ученика у савлађивању садржаја предмета биологија. Програм допунске наставе биће урађен у 
складу са реалним потребама ученика. 

Циљ допунског и припремног рада је да омогуће ученицима да се лакше укључе 
у редован образовно-васпитни процес. 
Задаци су: 
-ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 
-усклађивање овако утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика; 
-пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања; 

-припрему ученика за полагање испита. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатни рад се остварује за ученике који постижу изузетне резултате и показују интересовање за продубљивање 
знања из предмета биологија. 

Циљ додатног рада је да омогући одабраним и талентованим ученицима да прошире и продубе своја знања и 
вештине из предмета биологија у складу са својим интересовањима, способностима и склоностима, као и да подстиче 
ученике на самосталан рад, развој логичког, стваралачког и критичког мишљења и да допринесе њиховом 
оспособљавању за даље самообразовање. 

Задаци су: 
- задовољавање индивидуалних особености ученика, склоности, интересовања, способности за учење; 
- подстицање индивидуалног развоја ученика, пре свега њихових интелектуалних карактеристика, што 

омогућава брже напредовање ученика; 
- проширивање и продубљивање обима и садржаја предмета биологија за које ученици показују интересовање 

и способности; 
- груписање ученика према способностима и интересовањима чиме се стварају услови за индивидуализацију 

додатног рада; 
- идентификовање обдарених и талентованих ученика. 
Организација и извођење ове наставе обављаће се на садржајима предвиђеним редовним наставним планом и 

програмом, али се сходно интересовањима и потребама ученика ти садржаји проширују, продубљују и допуњују 
новим садржајима из предмета биологија, и као такви важе само за ученике обухваћене овим обликом рада. 

Наставник треба да упућује ученике да самостално испитују разне појаве, да се служе литературом, 
приручницима, користе Интернет, да помаже у истраживању... 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
 

Циљ допунског и припремног рада је да омогуће ученицима да се лакше укључе у редован образовно-васпитни 
процес. 

Задаци су: 
-ближе одређивање програмских садржаја у којима ученици не постижу добре резултате; 
-усклађивање овако утврђених садржаја са потребама и могућностима ученика; 
-пружање помоћи ученицима да се лакше уклопе у редовну наставу и праћење њиховог напредовања; 
-припрему ученика за полагање испита. 
Припремни рад се организује за: 
-редовне ученике који су упућени на полагање разредног испита, 
-редовне ученике који су упућени на полагање попраног испита, 
-ванредне ученике. 
Организује се према садржајима из програма образовања. 
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Математика 

Образо
вни профил: 

Друштвено језички Разред: 
I

II 

Предме
т: 

Математика 
Недељн

и фонд 
часова: 

3 
Годиш

њи фонд 
часова: 

1
11 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2

020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (111 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се на 
традиционалан или иновативан начин.  У оквиру наставних тема ученици обнављају стечено знање 
из oсновне школе и продубљују га новим сазнањима, које увежбавају кроз решавање задатака . 
Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка задатака. У току школске године врши се 
оцењивање на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решења тестова, писмених задатака. 

Напомена: За реализацију 4 писмена задатка (у трајању од по два часа), са исправкама, 
планирано је 12 часова 

 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 

 

- ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и 
законитости у        природи и друштву, формирање научног погледа на свет, решавање разноврсмих 
задатака из струке и   свакодневног живота, наставак математичког образовања и самообразовања и 
развијање личности ученика. 
- развијају апстрактно и логичко мишљење; 
- развијају сгособности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко- 
логичког     језика; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 

- развијају сгособности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког 

моделовања и решавања; 

- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичносту раду, 

креативност и формирају систем вредности; 

- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе; 

- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;буду 

подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и 

потребама струке и друштва; 

- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и 

свакодневном животу; 

- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 

- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад; 

- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   ПОЛИЕДРИ Време: септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-продубљивање знања о полиедрима 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- разликује узајамне положаје тачака, правих и равни у простору; 

- израчуна површину и запремину праве призме, пирамиде и зарубљене пирамиде и примени их у 
једноставним ситуацијама; 

- уочава равне пресеке тела и израчуна њихову површину; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Међусобни односи тачака, 
правих и равни. Угао праве према 
равни. Диедар. Полиедар, правилан 
полиедар. Површина и запремина 
полиедра (посебно праве призме, 
пирамиде и зарубљене пирамиде). 
Равни пресеци призме и пирамиде 

 

У обради ових садржаја a уједно и продубљивању и допуњавању знања 
која о њима ученици већ имају, значајно je да ученици већ усвојене основне 
појмове и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у 
решавању задатака (једноставнијих). Ученици треба да "виде" да се изучавана 
својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, 
хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању логичког мишљења и 
просторних представа ученика, уз позивање на очигледност, коришћење 
модела (или приручних средстава) и правилно скицирање просторних фигура. 
Рационалније je и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", пa онда 
замењивати дате податке. Корисно je повремено од ученика захтевати да дају 
процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се 
као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина сличних 
полиедара. Тема се реализује са 20 часова. 

Методе рада монолошка, дијалошка, комбинована, писање, цртање 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у паровима 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и усмени одговори, писмени задаци, контролни задаци, домаћи задаци 

Начин 
праћења 

систематско посматрање, процењивање, примена стеченог знања, активност 
ученика, питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2MA.1.2.3 2МА.2.2.2  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ОБРТНА ТЕЛА Време: октобар, новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-продубљивање знања о обртним телима 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- израчуна површину и запремину правог ваљка, праве купе, зарубљене праве купе и лопте, и примени 
их у једноставним ситуацијама; 

-  уочава равне пресеке тела и израчуна њихову површину; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Цилиндрична и конусна 
површ. Прав ваљак, права купа, 
зарубљена права купа и њихове 
површине и запремине. Сфера и 
лопта. Површина сфере и запремина 
лопте 

У обради ових садржаја a уједно и продубљивању и допуњавању знања 
која о њима ученици већ имају, значајно je да ученици већ усвојене основне 
појмове и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у 
решавању задатака (једноставнијих). Ученици треба да "виде" да се изучавана 
својства просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физици, 
хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању логичког мишљења и 
просторних представа ученика, уз позивање на очигледност, коришћење 
модела (или приручних средстава) и правилно скицирање просторних фигура. 
Рационалније je и боље прво наћи решење задатка у "општем облику", пa онда 
замењивати дате податке. Корисно je повремено од ученика захтевати да дају 
процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се 
као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина сличних 
обртних тела, као и одређивање полупречника уписане или описане сфере 
одређеног геометријског тела. Обрасце за површину и запремину лопте и 
њених делова није потребно изводити. Тема се реализује са 16 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

усмени одговори, писмени задаци, контролни задаци, домаћи задаци 

Начин 
праћења 

систематско посматрање, процењивање, примена стеченог знања, активност 
ученика, питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2MA.1.2.3 2МА.2.2.2  

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА  Време: децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- продубљивање знања о системима линеарних једначина; 
- даље оспособљавање за решавање разноврсних задатака помоћу система линеарних једначина; 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

- примени Гаусов поступак за решавање система линеарних једначина; 
-  израчуна вредност и примени детерминанте трећег реда; 
-  реши једноставан проблем који се своди на систем линеарних једначина; 
- анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Системи линеарних 
једначина са две и три непознате. 
Гаусов поступак. Детерминанте 
другог и трећег реда. Крамерово 
правило. 

 

Тема се реализује са 8 часа.  

Водити рачуна о природном појављивању система линеарних једначина код 
разноврсних текстуалних задатака са линеарним зависностима за више објеката 
(количина, цена и укупна вредност неколико артикала; брзина, време и пређени 
пут неколико тела и слично). 

Код решавања система подсетити се прво система 2x2, методе замене и 
методе елиминације. Исте методе размотрити код система 3x3 и надовезати на то 
Гаусов алгоритам. Нагласити алгоритамску природу поступка, али обратити и 
пажњу на случајеве одступања од алгоритма које убрзавају решавање (на пример, 
за елиминацију бирамо ону променљиву код које je коефицијент 1, или делимо 
једначину заједничким делитељем свих коефицијената). Размотрити уз примере 
све могуће исходе алгоритма: случајеве несагласног, неодређеног и одређеног 
система. Увођење детерминанте мотивисати решавањем система линеарних 
једначина елиминацијом појединих непознатих. Израчунавати детерминанте 3x3 
развојем no врстама и колонама као и Сарусовим правилом. Навести, проверити 
и примерима илустровати елементарна својства детерминанте (адитивност и 
хомогеност пo врстама и колонама, антисиметричност) и користити их приликом 
израчунавања развојем no врстама/колонама. 

Изложити и примењивати Крамерово правило, уз указивање на ограничења 
његове примене. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,  решавање задатака     

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.1.5., 
2.МА.1.1.7.  

 2.МА.2.1.8.  2.МА.3.1.6.  

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ВЕКТОРИ Време: јануар, фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-проширивање знања о векторима 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-примени својства скаларног и векторског производа при решавању једноставних проблема; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

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

 

Тема се реализује  са 8 часа. 

Подсетити ученике на векторе у равни. Увести координатни систем у простору. 
Векторе увести као уређене парове тачака, са идентификацијом помоћу паралелног 
преноса (транслације). Осврнути се на идентификацију тачака у простору, уређених 
тројки координата и радијус-вектора. Разлагати векгор у збир три компоненте - 
пројекције на координатне осе и координате посматрати као коефицијенте у 
разлагању. Геометријски извести формулу за интензитет вектора и растојање између 
тачака. 

Скаларни и векторски производ  увести геометријски и преко координата, 
повезати са детерминантама реда 2 и 3. Навести својства ових производа 
(адитивност, хомогеност, (анти)симетричност) и формуле које их повезују. 

Примењиваш векторе у геометријским (одређивање угла између два вектора, 
израчунавање површине и запремине фигура и др.) и физичким проблемима 
(сабирање и разлагање брзина и сила, момент силе и др.). 

  

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

усмени одговори, писмени задаци, контролни задаци, домаћи задаци 

Начин 
праћења 

систематско посматрање, процењивање, примена стеченог знања, 
активностученика, питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2MA.1.2.6 2МА.3.2.4  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:  АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ 

 

Време:  фебруар,март, 
април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 -дубље повезивање алгебарских и геометријских садржаја 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-реши једноставне проблеме међусобних односа тачака и правих у координатној равни;  

- реши једноставне проблеме користећи једначине праве и кривих другог реда;  

- примени услов додира и одреди једначину тангенте криве другог реда; 

-анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Растојање двеју тачака, 
површина троугла. Разни облици 
једначине праве, угао између две 
праве, растојање тачке од праве. 
Криве линије другог реда (кружница, 
елипса, хипербола и парабола). Однос 
праве и криве другог реда. 

 

Тема се реализује са 31 часа.  
Основни циљ јесте да ученици добро упознају Декартов правоугли 

координатаи систем и приступ геометрији помоћу координата. Неопходно je 
да ученици повежу линеарну једначину са две непознате са једначином праве 
у координатаом систему и да упознају општи (имплицитни), експлицитни, 
сегментни једначине праве.На основу својстава праве и кривих линија другог 
реда, ученици треба да формирају њихове једначине и испитују међусобне 
односе тих линија. Посебно обратити пажњу на случај када права додирује 
криву (услов додира), као и једначине тангенти. У свим ситуацијама 
инсистирати на геометријској интерпретацији (на пример код решавања 
система квадратних једначина). 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

усмени одговори, писмени задаци, контролни задаци, домаћи задаци 

Начин 
праћења 

систематско посматрање, процењивање, примена стеченог знања, 
активностученика, питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.2.4.  

2.МА.1.2.5. 
2.МА.2.2.3. 2.МА.3.2.3. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: MATEMATИЧКА ИНДУКЦИЈА. НИЗОВИ  Време: мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- упознавање основних чињеница о низовима и неких њихових примена; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

- примени математичку индукцију, аритметички и геометријски низ у једноставним ситуацијама; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Принцип математичке 
индукције и његове примене. 
Основни појмови о низовима. 
Аритметички и геометријски низ.  

 

Тема се реализује са 16 часова.  
 

Ова наставна тема има велики значај за развијање математичке културе 
ученика јер je математичка индукција веома чест, практичан и ефикасан метод 
доказивања математичких тврђења. Увод у математичку индукцију треба 
направити коришћењем емпиријске индукције (као метода наслућивања 
тврђења) и указивањем на грешке које су могуће ако се користи непотпуна 
индукција (навести неколико примера и неке грешке из историје математике). 
Код обраде математичке индукције посебну пажњу обратити на њену суштину, 
a нарочито на међусобну повезаност и обавезну комплементарност два доказна 
корака: базе индукције и индукцијског корака. Као значајне примере низова 
обрадити аритметички и геометријски низ (дефиниција, основно својство, 
општи члан, збир првих n чланова) . 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 
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П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

усмени одговори, писмени задаци, контролни задаци, домаћи задаци 

Начин 
праћења 

систематско посматрање, процењивање, примена стеченог знања, 
активностученика, питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.МА.1.3.1.   
2.МА.2.3.1.  

2.МА.2.3.2.  

2.МА.3.3.1.  

2.МА.3.3.2.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

Допунска настава се реализује пo потреби, један час недељно до краја другог полугодишта 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

1.Koca слика, пресеци и симетрија полиедра 
2.Правилни полиедри. 
3 Пра вилни полиедри. 
4.Тетраедар 
5.Тетраедар 
6.Обртна тела 
7.Обртна тела 
8.Комбинивана тела 
9.Комбинована тела 
10.Одабрани задаци за математичка такмичења 
11.Одабрани задаци за математичка такмичења 
12.Одабрани задаци за математичка такмичења 
13.Одабрани задаци за математичка такмичења 
14.Одабрани задаци за математичка такмичења 
15.Системи једначина другог или вишег реда 
16.Системи једначина другог или вишег реда 
17.Системи неједначина другог или вишег реда 
18.Системи једначина и неједначина другог или вишег реда, графичко решавање 
19.Системи једначина и неједначина другог или вишег реда, графичко решавање 
20.Математичка индукција 
21.Математичка индукција 
22.Aритметички низ 
23.Геометријски низ 
24.Гранична вредност низа 
25.Сумационе формуле 
26.Комплексни бројеви, операције, тригонометријски облик 
27.Моаврова формула. Ојлерова формула 
28.Основна теорема алгебре  
29. Виетове формуле 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број 
часова припремне наставе je 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Физика 

Образовни 
профил: 

ДРУШТВЕНО - ЈЕЗИЧКИ СМЕР Разред: III 

Предмет: ФИЗИКА 
Недељни 
фонд часова: 

1+0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

55,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и допунска настава 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљеви наставе физике су:  

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 

 -да стекну основну научну писменост, 

 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за 
активно стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 

-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 

-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  

 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између 
појава 

-да развијају критичко мишљење 

-да се подстичу на самосталан рад 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:     Магнетно поље Време:    IX 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ користи научни језик физике за описивање физичких појава 
‒ користи одговарајуће појмове, величине и законе за објашњавање основних карактеристика магнетног 

поља сталних магнета и електричне струје; 
‒ анализира кретање наелектрисаних честица 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у магнетизам. Магнетно поље струјних проводника 
Магнетна индукција. 
Лоренцова сила.  
Амперова сила. Деловање магнетног поља на проводни рам 
Одређивање хоризонталне компоненте магнетног поља 
Земље 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова. Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 
Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност и питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.3.1.  
2.ФИ.1.3.3. 

Средњи:   

2.ФИ.2.3.1. 
2.ФИ.2.3.5.  

Напредни:  
2.ФИ.3.1.5.  2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.3.  2.ФИ.3.3.4. 
2.ФИ.3.3.5.  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:   Електромагнетна индукција Време:   X, XI 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

повезује индуковану електромоторну силу са променом магнетног флукса и наводи њену примену 
(трансформатори, магнетне кочнице) 

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  

решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак решaвања 
и анализира добијени резултат 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Појава електромагнетне индукције 
Електромагнетна индукција у покретном и непокретном 
проводнику 
Фарадејев закон. Ленцово правило 
Узајамна индукција и самоиндукција 
Рачунске вежбе 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Продукти рада 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.3.1.  
2.ФИ.1.3.5.. 

Средњи:  

2.ФИ.2.3.1. 

Напредни: 

2.ФИ.3.3.1.  2.ФИ.3.3.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:    Наизменична струја Време:    XI, XII 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ 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) 
‒ 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  

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Генератори наизменичне струје. Вредности напона и 
јачине струје 
Отпори у колу наизменичне струје 
Омов закон за коло наизменичне струје 
Снага наизменичне струје. Трансформатори.  
Омов закон за  RLC коло 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни: 
2.ФИ.1.3.1.  2.ФИ.1.3.4. 
2.ФИ.1.3.6.  

Средњи: 
2.ФИ.2.3.4.  2.ФИ.2.3.5.  

Напредни:2.ФИ.3.1.
5.  2.ФИ.3.3.1. 2.ФИ.3.3.5. 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:   Хармонијске осцилације Време:    XII, I 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ 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 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Механичке осцилације. Линеарни хармонијски осцилатор 
Енергија хармонијског осцилатора 
Математичко и физичко клатно 
Мерења помоћу математичког и физичког клатна 
Пригушене осцилације 
Принудне осцилације. Резонанција 
Електрично осцилаторно коло.  
Пригушене осцилације, одређивање 
логаритамског декремента 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:  

2.ФИ.1.1.1 

Средњи:  

2.ФИ.2.1.1.  
2.ФИ.2.1.5.  

Напредни: 

2.ФИ.3.1.3.  2.ФИ.3.1.4. 
2.ФИ.3.1.5. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:    Механички таласи Време:  II 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ опише и објасни различите врсте механичких таласа и њихове карактеристичне параметре 

--     примењује законе одбијања и преламања таласа; 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Таласно кретање. Врсте механичких таласа 
Једначина механичких таласа 
Енергија и интензитет таласа 
Одбијање и преламање таласа 
Принцип суперпозиције таласа.Прогресивни и стојећи 
таласи 
Рачунске вежбе 
 
 
 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:  

2.ФИ.1.1.1.  

Средњи:  

2.ФИ.2.1.4.  

Напредни: 

2.ФИ.3.1.3. 2.ФИ.3.1.4. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:     Акустика Време:  II, III 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ 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 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Извори и карактеристике звука. 
Инфразвук и ултразвук 

Доплеров ефекат. 

Мерење брзине звука у ваздуху (ваздушни стуб). 
Одређивање брзине звука помоћу Кунтове цеви са 

тон генератором 

 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 
Фронтални 
Групни и у пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:  

2.ФИ.1.1.6.  

Средњи:  

2.ФИ.2.1.4.  2.ФИ.2.1.5. 

Напредни: 

2.ФИ.3.1.4. 2.ФИ.3.1.5. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:   Електромагнетни таласи Време:   III 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒ објасни спектар електромагнетних таласа и наведе примере примене електромагнетног зрачења (пренос 
сигнала на даљину: мобилна телефонија, интернет, GPS; форензика...) 

--  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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Настајање и основне карактеристике 
електромагнетних таласа 
Спектар електромагнетних таласа 
Енергија и интензитет електромагнетних таласа 
Пренос сигнала 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Извођење демонстрационих огледа 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.4.1. 
2.ФИ.1.4.2. 

Средњи:  

2.ФИ.2.3.1. 
                  - 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    Таласна оптика Време:  III, IV 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

‒  образлаже појаве које су последица таласне природе светлости и њихову примену (полариметар, 
спектрални апарати, интерферометри, холографија ...) 

--      наведе и објасни примере оптичких појава у природи (дуга, фатаморгана, боје предмета...) 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Интерференција светлости 
Дифракција светлости на пукотини. Дифракциона решетка. 
Поларизација светлости. Поларизација светлости двојним 
преламањем.  
Дисперзија светлости. Разлагање беле светлости на 
компоненте 
Aпсорпција и расејање светлости. Доплеров ефекат у 
оптици 
Мерење таласне дужине светлости дифракционом 
решетком. 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.4.1.  

Средњи:  

2.ФИ.2.4.1.   

Напредни: 

2.ФИ.3.1.5.  2.ФИ.3.4.2. 
2.ФИ.3.4.4. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:    Геометријска оптика 
 

Време:   V, VI 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

--     примењује законе геометријске оптике 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Мерење брзине светлости 
Закон одбијања и преламања светлости. Тотална 
рефлексија 
Одбијање светлости од равног и сферног огледала. 
Једначина огледала 
Сочива. Једначина сочива 
Одређивање индекса преламања планпаралелне плоче 
Одређивање жижне даљине сочива 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р
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ћ
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е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
Основни:   

2.ФИ.1.4.3 2.ФИ.1.4.4.  

Средњи:   
2.ФИ.2.4.2. 2.ФИ.2.4.3. 
2.ФИ.2.4.4. 2.ФИ.2.4.5.  

Напредни:  
2.ФИ.3.1.5.  2.ФИ.3.4.1. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:  Оптички инструменти Време:   VI 
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-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

И
сх

о
д

и
 

 --    кратко опише физику људског ока и примену оптичких инструмената. 

‒ 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  

‒ решава квалитативне и квантитативне проблеме, јасно и прецизно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Оптички инструменти. Око. Лупа. Микроскоп. Телескоп. 
Одређивање увећања микроскопа 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 
Групни 
У пару 
Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни:  

2.ФИ.1.4.4.  

Средњи:   

2.ФИ.2.4.3.  
2.ФИ.2.4.4.  

Напредни: 

2.ФИ.3.1.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  годишњи број часова  :  до 30                       
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Садржај допунске наставе физике се планира у складу са индивидуалним 
потребама ученика. Наставне теме прате наставни програм. 

 

Стандарди :   основни ниво 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  годишњи број часова  :  до 30                       

Додатна настава обухвата обраду следећих тема: 

- Магнетно поље 
- Електромагнетна индукција 
- Наизменична струја 
- Хармонијске осцилације 
- Механички таласи 
- Електромагнетни таласи 
- Акустика 
- Оптика 
- Задаци са такмичења 

Стандарди :   напредни ниво 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  годишњи број часова  :  5                       

Припремна настава организује се за ученике који се упућују на полагање поправног испита. Садржај припремне 
наставе прилагођен је нивоу знања ученика и њиховим потребама. Циљ припремне наставе је да ученици достигну 
основни ниво знања предвиђен стандардима. 
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Рачунарство и информатика 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер Разред: Трећи 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Рачунарство и информатика се изводи са половином одељења, у рачунарском 
кабинету, у групама не већим од 15 ученика. Кабинет је опремљен са 10 рачунара и Интернетом.  
Настава се са целом групом одвија када се ученици кроз дискусију и демонстрацију апликације 
уводе у нове области. Ученици раде самостално - један ученик – један рачунар), у паровима – када 
истовремено решавају постављене задатке и проблеме, или у мањим групама – за почетну анализу 
и идеје за начин решавања проблема.  
 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета  

Реализацији програма је усмерена на пројектну и проблемску наставу, ка активном и 
кооперативном учењу. Циљ учења предмета је стицање знања, овладавање вештинама и формирање 
кричког мишљења и ставова за целоживотно учење. Ученик развија способност ефективне примене 
рачунара на рационалан, етичан и безбедан начин. 

Задаци наставног предмета Рачунарство и информатика је да оспособи ученике да примене стечена 
знања и вештине из области информационо-комуникационих технологија ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду, уз 
препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне предметне компетенције обухватају 
способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као 
и њихово критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Рачунарска графика 
Време: септембар-новембар, 10 
часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о начинима представљања слика у рачунару, обради и приказивању слика на екрану и 
штамању слика. 

И
сх

о
д
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По завршетку разреда ученик ће бити у стању 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. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

− Увод у рачунарску графику 
− Растерска и векторска графика 
− Модели приказа боја 
− Tипови графичких датотека 
− Радно окружење програма за обраду растерске графике  
− Оптимизација слике за штампање и објављивање на 

интернету  
− Обрада растерске слике  
− Радно окружење програма за обраду векторске графике  
− Рад у програму за векторску графику 

Објаснити разлику између векторског и растерског 
представљања слике, предности и недостатке једног и 
другог начина. 

Подсетити ученике на постојање RGB и CMYK 
палета боја и на везу избора палете у односу на намену: 
RGB за приказивање на дигиталном уређају или на 
интернету, односно CMYK палете боја за припрему за 
штампање. Размотрити питање одговарајуће резолуције 
(квалитета) графичке датотеке у контексту конкретне 
потребе, штампање или коришћење на дигиталном 
уређају, односно постављање на интернет. Код 
помињања резолуције слике, још једном подсетити 
ученике на појам пиксел, однос квалитета слике и 
резолуције. Коментарисати количину меморијског 
простора који заузима иста дигитална слика 
припремљена за штампу и припремљена за приказивање 
на вебу или слање електронском поштом. Повезати са 
претрагом слика у оквиру интернет прегледача (претрага 
по „величини” слике). Објаснити појам битмапе и 
најчешће технике компресије података (компресија 
редуковањем величине, компресија без губитка 
података и компресија са губитком квалитета слике), без 
уласка у техничке детаље самих алгоритама компресије. 

Разматрати јединице за опис квалитета слике, PPI 
(pixel per inch) и DPI (dot per inch) и различите формате 
записа фотографије (bmp, gif, mpeg, png, tiff). 

Подсетити ученике на појам и сврху слојева. 
Урадити пример са сликом која садржи више слојева, од 
којих је један слој текст дат као векторски слој у 
растерској слици. Демонстрирати увећавање слова док 
је слој векторски. Провежбати технике: додавања и 
брисања слоја, видљивости и сакривања слоја, 
подешавања провидности, закључавања слоја за измену 
и стапања слојева. 

На више основних примера поновити основне 
геометријске трансформације над сликом (опсецање, 
ротирање, смицање и превртање слике у целини...), 
провежбати рад са алатима за селекцију и основне 
корекције дигиталних слика и фотографија као што су 
промена нивоа осветљености, контраста и обојености. 
Провежбати коришћење филтера као што су Blur 
(замућеност) и Sharpen (оштрина) и тражити од ученика 
да сами изаберу различите околности када користе 
различите филтере (нпр. поштовање права приватности 
особа које сликамо...). Приказати могућности 
аутоматске обраде већег броја дигиталних слика (нпр. 
аутоматско смањење величине свих слика преузетих са 
дигиталног фото-апарата). 

Припремити за часове дигитални фото-апарат или 
мобилни телефон са камером и на часу правити 
фотографије. На претходном часу дати ученицима 
задатак да донесу фотографије које ће на часу 
скенирати. 

Објаснити објекат као основни графички елемент 
у векторској графици и његове најважније атрибуте: 
боју, границу, место и величину. 

Посебну пажњу посветити пројектовању цртежа 
(подели на нивое, уочавању симетрије, објеката који се 
добијају померањем, ротацијом, трансформацијом или 
модификацијом других објеката итд.), као и припреми 
за цртање (избор величине и оријентације папира, 
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постављање јединица мере, размере, помоћних линија и 
мреже, привлачења, углова, итд.). 

Код цртања основних графичких елемената (дуж, 
изломљена линија, правоугаоник, квадрат, круг, елипса) 
објаснити принцип коришћења алатки и указати на 
сличности са командама у различитим програмима. 
Слично је и са радом са графичким елементима и 
њиховим означавањем, брисањем, копирањем, 
груписањем и разлагањем, премештањем, ротирањем, 
симетричним пресликавањем и осталим 
манипулацијама. Указати на важност поделе по нивоима 
и основне особине нивоа (видљивост, могућност 
штампања, закључавање). 

Код трансформација објеката обратити пажњу на 
тачно одређивање величине, промену величине (по 
једној или обе димензије), промену атрибута линија и 
њихово евентуално везивање за ниво. Посебно указати 
на разлику отворене и затворене линије и могућност 
попуњавања (бојом, узорком, итд.). 

Указати на важност промене величине приказа 
слике на екрану (увећавање и умањивање цртежа), и на 
разлоге и начине освежавања цртежа. Код коришћења 
текста указати на различите врсте текста у овим 
програмима, објаснити њихову намену и приказати 
ефекте који се тиме постижу. 

Код штампања указати на различите могућности 
штампања цртежа и детаљно објаснити само 
најосновније. 

За увежбавање дати ученицима конкретан задатак 
да нацртају грб школе, свог града или спортског 
друштва, насловну страну школског часописа, рекламни 
пано и сл. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 
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 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Готова Веб дизајн решења 
Време: новембар - јануар,  
7 часова 

Ц
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Стицање знања о креирању веб страница помоћу готових дизајн решења 

И
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По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− креира једноставни веб-сајт на основу готових веб решења; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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− Појам Веб-а, теорија Веб дизајна 
− Динамички системи за управљање садржајем веба 
− Основне компоненте система WordPress 
− Креирање садржаја 
− Теме и додаци 

Потребно је објаснити ученицима појам Веб-а 
(WWW) и теорију веб дизајна (шта је веб дизајн, 
аспекти веб дизајна, технологије веб дизајна, развој веб 
сајта). Упознати ученике са појмом Динамички системи 
за управљање садржајем веба (CMS – content management 
sistem) и представити неколико примера тренутно 
најкоришћенијих система као што су: WordPress, 
Weebly, Wix… Објаснити потребу за увођење ових 
система и набројати основне карактеристике које их 
чине лаким за рад: 

● садржај странице може да мења било која особа 
којој су од стране власника дата администраторска 
права приступа на портал; 

● промене на веб странама могу бити направљене 
било када са било ког рачунара повезаног на интернет. 

Указати на основне заједничке особине 
свих CMS система: 

● раздвојеност садржаја од дизајна; 
● измена садржаја се најчешће врши преко 

WYSIWYG текст едитора; 
● кориснички интерфејс за приказ садржаја је 

заснован на систему темплејта (веб-шаблони); 
● веб интерфејсу за управљање садржајем и 

администрацију се приступа директно преко веб-
прегледача; 

● садржај се чува у бази података, скривено од 
корисника; 

● управљање сликама и свим осталим 
документима се врши преко корисничког интерфејса; 

● могућност да више корисника управља 
садржајима, кориснички налози и контрола приступа. 

Приказати ученицима конкретне примере блога, 
викија и електронског портфолија, размотрити 
могућности примене, ученицима пружити прилику да 
креирају садржаје и коментаре на веб-сајтовима и 
порталима са слободним приступом или у саставу 
школског веб-сајта или платформе за електронски 
подржано учење. Активности осмислити тако да 
подстичу тимски рад, сарадњу, критичко мишљење, 
процену и самопроцену кроз рад на часу, примену у 
другим наставним областима и домаће задатке. Неки од 
додатних модула које би требало да има сајт (блог, вики 
или електронски портфолио) који ученици креирају 
коришћењем изабраног CMS-а су: 

● вишејезичност; 
● претрага садржаја; 
● контакт страница; 
● коментарисање и оцењивање чланака; 
● галерија; 
● статистика посете; 
● могућност дељења на друштвеним мрежама. 
На крају ове наставне целине пожељно је да 

ученик креира низ веб-страница на изабрану тему које 
садрже горе наведене елементе. Посебну пажњу 
обратити на проблематику ауторских права, етичких 
норми, поштовање права на приватност, правилно 
писање и изражавање и правила лепог понашања у 
комуникацији. 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет, микрофон, звучници, дигитална камера  

П
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е
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е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Веб дизајн 
Време: јануар - јун,  
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о креирању веб страница помоћу описног језика  

И
сх

о
д

и
 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− креира статичку веб-страну коришћењем HTML-a; 

− стилизује веб-страну коришћењем CSS-a. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Појам Веб-а  
− Приказивање HTML документа  
− Форматирање текста  
− Листе 
− Табеле 
− Повезивање докумената 
− Мултимедијални садржаји 
− CSS стилови 
− CSS својства 
− CSS селектори 
− Распоред елемената 
− Bootstrap библиотека 
− Bootstrap подршка компонентама 
− Bootstrap и распоређивање елемената 

 
Oбјаснити ученицима појам веб-а (енгл. world 

wide web, WWW), поделу на статички и динамички веб, 
поделу на клијентске и серверске технологије и теорију 
веб-дизајна (шта је веб-дизајн, аспекти веб -дизајна, 
технологије веб-дизајна, развој веб-сајта). Ученицима 
треба објаснити разлику између статичке веб-стране, 
динамичке веб-стране која може да садржи формуларе 
за спрегу са неком базом података и веб-портала (дати 
примере конкретних портала са којима се ученици 
срећу, попут школског електронског дневника, портала 
за електронско пословање или портала који се користи у 
забавне сврхе). При налажењу примера на интернету, 
пожељно је поделити ученике у тимове ради лакшег и 
бржег проналажења ових примера у складу са 
интересовањима ученика. Код поделе на статички и 
динамички веб подстаћи ученике да сами пронађу 
примере претраживањем на интернету. Продискутовати 
евентуалне предности и мане оба приступа. 

Потребно је поменути, без улажења у детаљнији 
опис програмских језика, најчешће клијентске 
технологије (HTML, CSS, Java Script) и најчешће 
серверске технологије (PHP, Python, Ruby, ASP.Net/C#, 
NodeJS...). 

Представити језик HTML (Hypertext Markup 
Language) који служи за означавање хиптерекста и 
хипермедија (текста, слике, звука, видеа…), међусобно 
повезаних објеката помоћу линкова. Истаћи постојање 
различитих верзија стандарда језика и приликом 
излагања се држати искључиво најновијег стандарда. 

На примеру готове стране приказати могућност 
приказа HTML кода унутар прегледача веба. Приказати 
могућности које савремени прегледачи веба нуде 
креаторима веб-страница (обично је то опција F12, web 
developer tools) и приказати како те алатке помажу да се 
идентификују појединачни елементи веб-страница и 
њихов опис у језику HTML. 

Кроз примере увести општу синтаксу језика 
HTML. Објаснити појам елемента у HTML-у, тагове 
(етикете), и њихову особину да могу бити „упарени” или 
„неупарени” тј. „затварајући” и „самозатварајући”. 
Објаснити да се елемент у HTML-у састоји од 
отварајућег тага, садржаја и затварајућег тага. 
Објаснити појам атрибута, запис атрибута у оквиру тага 
као и то да атрибути увек описују неки елемент и не могу 
се писати самостално. Нагласити да атрибути најчешће 
прецизније дефинишу начин на који се елементи 
приказују у прегледачу. Објаснити да неки атрибути 
нису обавезни, али су некада врло битни и пожељни. 
Нагласити да да су имена атрибута, њихове вредности, 
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тип и интервали унапред дефинисани језиком и да 
различити елементи могу бити описани различитим 
атрибутима. 

Представити елементе који описују основну 
структуру HTML документа (<html>, <head>, <title>, 
<body>). Објаснити елемент мета којим се задају 
основне мета-информације о документу. Истаћи 
употребу атрибута charset и његову везу са кодирањем 
карактера приликом чувања документа. Приказати 
примере HTML докумената чији је садржај записан на 
ћирилици и на латиници и показати како се обезбеђује 
њихов исправан приказ. 

Представити основне елементе за организацију 
текста унутар веб-странице: елементе за обележавање 
наслова (<h1>, <h2>, ...), елементе за обележавање 
пасуса (<p>) и елементе за обележавање листа са 
нумерацијом и без нумерације (<ul>, <ol>, <li>) и 
инсистирати на томе да ученици добро овладају 
коришћењем ових основних елемената. Поменути и 
семантичке елементе за организацију садржаја странице 
(<header>, <footer>, <nav>, <main>, <section>, 
<article>...), поменути и друге, ређе коришћене елементе 
(на пример, <address>, <blockquote>, <code>...), али не 
инсистирати да их ученици напамет уче. Скренути 
пажњу ученицима на могућност коришћења 
документације и референтних прегледа и приручника. 

Описати елементе за дефинисање табела (<table>, 
<tr>, <th>, <td>). Навести најзначајније атрибуте којима 
се ови елементи описују (width, height, border, rowspan и 
colspan за спајање ћелија итд.). 

Описати елемент <a> и атрибут href за креирање 
хиперлинкова. Подсетити ученике на појам URL и 
описати референцирање објеката путем релативне и 
путем апсолутне адресе. Описати креирање линкова ка 
деловима унутар веб-стране. 

Описати основне елементе за промену физичког и 
логичког стила карактера (<b>, <i>, <u>, <emph>, 
<strong>...) 

Описати елементе за уметање мултимедијалног 
садржаја у HTML стране: <img> за уметање слика, 
<video> за уметање видео-записа и <audio> за уметање 
аудио-записа. Навести значај атрибута alt, значај 
компресије и прилагођавање формата мултимедијалног 
садржаја за коришћење на вебу, атрибуте width и height 
и слично. 

Елементе за опис формулара у склопу веб страница 
описати у комбинацији са обрадом формулара (у склопу 
теме писања клијентских и серверских веб-скриптова). 

Објаснити улогу CSS (Cascading Style Sheets) 
стилова код визуелног стилизовања HTML страна. 
Истаћи значај јасног разликовања логичког описа 
садржаја стране помоћу језика HTML и описа њене 
визуелне презентације помоћу језика CSS. 

Описати начине да се елементу измени стил: 
коришћење атрибута style, коришћење елемента <style> 
у заглављу веб-странице и коришћење екстерног 
стилског описа увезеног у веб-страницу. Описати када је 
пожељно користити од ове начине стилизовања 
(стилизовање на нивоу веб-сајта, стилизовање на нивоу 
веб-странице), као и приоритет различитих стилских 
описа. 

Описати основне селекторе у језику CSS: 
селекцију на основу назива елемента, селекцију на 
основу идентификатора елемента (оператор #), 
селекцију на основу класе елемента (оператор .), 
селекцију угнежђених елемената (нпр. p img селектује 
све слике које се налазе унутар пасуса), комбиновање 
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селектора (нпр. h1, h2 селектује све наслове првог и све 
наслове другог нивоа). 

Описати основна својства елемената и њихове 
вредности: својства која се односе на фонт и атрибуте 
текста, својства која се односе на боју текста и боју 
позадине, својства која се односе на ширину и висину 
елемената, својства која се односе на оквире елемената 
и својства која се односе на унутрашње и спољашње 
маргине. 

Поменути употребу CSS-а за распоређивање 
садржаја на страници (својства која се односе на 
позиционирање елемената и на плутајуће елементе тј. 
својство float). 

При реализацији ове тематске целине потребно је 
све странице креирати у текстуалном едитору, при чему 
то може бити едитор прилагођен креирању веб-
страница, који нуди бојење кода на основу синтаксе, 
аутоматско допуњавање започетог кода, падајуће листе 
за избор HTML елемената и атрибута и слично. 
Подстаћи ученике да примене стечена знања из рада са 
програмима за обраду текста и програмима за обраду 
слика и тако припреме садржај за креирање сопствене 
веб стране. 

Пожељно је да, у виду пројекта на крају области, 
ученици креирају веб-странице која ће садржати 
одређене HTML елементе при чему садржај треба да 
представља истраживачки рад ученика, да буде 
аутентичан. 

Пример пројекта је да ученици у тиму креирају 
веб-сајт, који ће имати најмање пет повезаних страница, 
при чему странице треба да садрже следеће елементе: 

● три наслова и поднаслова; текст мора бити 
подељен у пасусе при чему се могу користити визуелни 
елементи којим се пасуси јасније раздвајају 
(хоризонтална линија или подешавање доњих или 
горњих оквира пасуса); 

● форматиран текст коришћењем CSS-а; 
● најмање 5 текстуалних линкова, којим ће се 

линковани садржај отворити у потпуно новој страници; 
● најмање 5 слика (користити слике преузете са 

интернета, водећи рачуна о ауторским правима); 
● најмање 2 линка у виду слике, којим ће се 

линковани садржај отворити у потпуно новој страници; 
● 2 табеле, бар у једној табели приказати оквир и 

спојене колоне или врсте; 
● 3 угнежђена видео материјала који покривају 

тему коју су ученици изабрали; 
● најмање по једну уређену и неуређену листу. 
Препоручује се да цео сајт буде стилизован 

коришћењем CSS-а при чему треба: користити 
стилизовање на нивоу веб-сајта, али и на нивоу 
појединачних страница; одредити фонт свим 
текстуалним деловима при чему кључне речи или 
реченице би требало да буду истакнуте неком опцијом 
за форматирање (искошена слова, подебљана, подвучена 
или промењена боја тог дела текста); прилагодити 
унутрашње и спољашње маргине неких елемената; 
променити боју текста и позадине и бар на једном 
елементу и поставити слику у позадини; увести бар једну 
класу елемената и стилизовати елементе на нивоу класе. 

При свему овоме неопходно је перманентно 
радити на развијању свести о важности поштовања 
правних и етичких норми при коришћењу интернета, 
критичком прихватању информација са веба, 
поштовању ауторских права при коришћењу 
информација са веба, поштовању права приватности. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
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Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет, микрофон, звучници, дигитална камера  

П
р

а
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е
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е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

 

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка рачунарској графици или веб-дизајну. 
Могуће је користити и неке специјазоване JavaScript/CSS библиотеке. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Друштвено- језички  Разред: трећи 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

  
Настава из предмета Музичка култура се изводи у музичком кабинету, са читавим одељењем. 
Кабинет је опремљен компјутером, интернетом и грамофоном, чиме се постиже висок квалитет 
наставе. 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљ наставе музичке 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 стваралачко 
и критичко мишљењe, развије естетске критеријуме у циљу формирања одговорног односа према 
очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Развој опере, оперете и балета у 19.веку 
Време: септембар- новембар, 
14 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Повезати добро познате мелодије уметничке музике са њиховим ствараоцима. Представити уметничку 
музику као блиску, прихватљиву и инспиративну у свим спектрима модерног живота. 

И
сх

о
д

и
 

Препозна душтвно историјски и културолошки амбијент у којем се развијију различити видови 

музичког изражавања. 

Демонстрира познавање музичке терминологије и изражајна средства музичке уметности у склопу 

предложених тема.  

Препозна обрађене стилове и жанрове према основним карактеристикама. 

Препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника романтизма. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

16. Ђ. Росини 

17.  В. Белини, Г. Доницети  

18. Ђ. Верди 

19. Опере, гледање 

20.  Р. Вагнер 

21. Реформа опере 

22.  К.М.Вебер 

23. Веризам у музици, Р. Леонкавало, П. Маскањи 

24. Ђ. Пучини 

25. Гледање делова опере Тоска 

26. Балет, Л. Делиб, А. Адам 

27. Гледање делова из балета Копелија и Жизела 

28. Оперета,  Ј. Штраус, Ж. Офенбах. 

29. Сценска музика 19.века, обнављање 

Пратећи развој историје и напретка човечанства, 
упознаћемо и новине у музици романтизма. 

Слушаћемо, гледаћемо, истраживати и 
дискутовати о чувеним композиторима сценске музике 
и њиховим делима.  

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања,  питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Развој националних школа 
 

Време: децембар- март, 
14 часова 
 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

И
сх

о
д

и
 

Изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорена реч, ликовна 

уметност. 

Коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким делима. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

19. Руска национална школа, М.И. Глинка 
20. Руска петорица 
21. Слушање и гледање музике руске петорке 
22.  П.И. Чајковски 
23. Опере и оркестарска дела 
24.  Балети (гледање инсерата из балета) 
25.  Чешка национална школа, Б. Сметана 
26. А. Дворжак 
27.  Е. Григ 
28.  Ј. Сибелијус 
29.  И. Албенис 
30. М. Де Фаља 
31. Слушање музике представника националних 

школа 
32. Националне школе, обнављање 

 
Музички и биографски ће упознати композиторе 

националних школа, и имаће прилику да упореде утицај 
фолклора на њихов рад. 

На часовима ћемо слушати  музику и гледати 
филмове о њиховом раду и животу, као и инсерте из 
њихових сценских дела. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Немачка музика до 20.века 
Време: април-јун, 
9 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати значајне представнике немачке музике 19.века, кроз њихово стваралаштво. 

И
сх

о
д

и
 

Креативно учествује у манифестацијама школе и своје средине. 

Користи могућности ИКТ-а за самостално истраживање, извођење и стваралаштво. 

Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Ј. Брамс 
2.  А. Брукнер 
3.  М. Регер 
4. Слушање музике 
5.  Г. Малер 
6. Р. Штраус 
7. Тако је говорио Заратустра, делови 
8.  Х. Волф 
9. Немачки композитори 19.века, обнављање 

 

 
 

Након чувених немачких композитора Баха, Хендла, 
Вебера и Вагнера, настављамо упознавање са значајним 
представницима 19.века, слушањем и гледањем 
репрезентативних музичких примера. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у музичком кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка музици, у виду хорског певања. 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ликовна култура 

Образо
вни профил: 

Друштвено-језички Разред: 
Т

рећи 

Предме
т: 

Ликовна култура 
Недељн

и фонд 
часова: 

1 
Годиш

њи фонд 
часова: 

3
7  

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2

020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Ликовна култура изводи се са целим одељењем у учионицама. 
Примењују се различити начини рада (фронтални, индивидуални, по групама, у паровима...), 

користећи при том средства, која су професору и ученицима на располагању. 
Ученицима се скреће пажња на значај Ликовне културе и културе уопште, очување и 

поштовање културне баштине свога и других народа, као и на развијање визуелног опажања. Када 
год је то могуће ученици се укључују у савремена културна дешавања и живу делатност кроз, посете 
ликовним и фото изложбама, музејима, галеријама и њиховим актуелним поставкама, контакт са 
уметницима, као и кроз практичан ликовни рад ( организовање ликовних и фото изложби, 
учествовање на различитим конкурсима...). 

За извођење наставе важно је и повезивање са осталим предметима, Музичком културом, 
Матерњим језиком, Историјом, Филозофијом... 

Ученици усвајају сазнања из различитих извора: уџбеника и друге литературе, дигиталних 
медија, са предавања на часовима, кроз креативан разговор са вршњацима, кроз посете различитим 
културним дешавањима, при чему се подстичу да самостално развијају и уобличавају своје 
мишљење и шире своја знања. 

 Вредновање знања ученика врши се кроз праћење савладаности наставних садржаја, 
усвајање и употребу ликовног језика, практичан рад, активност, тумачење и анализу ликовног дела...  

 

 
Циљев

и и задаци 
наставног 
предмета 

 

Циљеви наставног предмета: 

 оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према 
очувању културе и уметничког наслеђа свог и других народа; развијање стваралачког мишљења; 
подстицање стваралачког рада; примена и повезивање стечених знања у свакодневном животу; 
развијање свести о повезаности уметности. 

 

Задаци наставног предмета:  

унапређивање знања о уметности; развијање визуелног опажања; оспособљавање за тимски 
рад; развијање мотивисаности за праћење и учествовање у различитим културним дешавањима, 
посете музејима, галеријама, легатима, локалитетима...; изграђивање свести о повезаности ликовног 
стваралаштва са осталим уметностима и наукама; примена стечених знања у унапређењу и очувању 
животне и радне средине; 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: СВЕТЛОСТ 
Време:септембар-

децембар 
17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне 
информација са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и 
препознаје различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено; 
ради презентације и истражује на задату тему 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи и критички процењује литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- користи дела различитих стилова и епоха као постицај за стваралачки рад 

- практично предствља одређену ликовну тему 

- дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих периода 

- користи различите технике и савремену технологију у креативном раду 

- извештава о посети или учешћу у уметничким дешавањима, алтернативним просторима , 
споменицима или институцијама у окружењу и пише кратке ликовне критике о изложбама или 
стваралаштву уметника 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Светлост (светлост и сенка; контраст; природна и 
вештачка светлост; светлост и боја; светлост и 
фотографија); 

- Наслеђе. Уметност Барока (Барок у европској 
уметности; Барок у српској уметности; водећи 
представници и њихова дела ; Рококо; наслеђе Барока у 
савременом друштву);    

-Наручиоци и дела (колекционарство и тржиште 
уметничких дела; настанак музејских збирки) 

-Садржј уметничког дела (теме и мотиви кроз 
епохе) 

- упознавање ученика са светлошћу као ликовним 
елементом и њеним карактеристикама; 

- упознавање ученика са уметношћу Барока и 
Рококоа; 

- проналажење примера на основу којих се врши 
вежбање и визуелно препознавање уметничких дела 
Барока; 

-анализа ликовног дела 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих 

се врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 

- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 

- упознавање ученика са  уметничким делом као 
тржишном робом и настанком првих музејских збирки; 

- посета актуелним изложбама као примерима 
добре праксе и примена стеченог знања; 

-кратак риказ једне ликовне изложбе 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, 

институције културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин 
праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање и 
примена идеја, материјала и техника) 

ОС по 
нивоима 

                  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  ПРОМЕНЕ 
Време: јануар-јун 
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне 
информација са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и 
препознаје различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- указује на сличности и разлике међу уметностима 

- користи и критички процењује литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- користи дела различитих стилова и епоха као постицај за стваралачки рад 

- практично предствља одређену ликовну тему 

       -      дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих периода 

- користи различите технике и савремену технологију у креативном раду 

- извештава о посети или учешћу у уметничким дешавањима, алтернативним просторима , 
споменицима или институцијама у окружењу и пише кратке ликовне критике о изложбама или 
стваралаштву уметника 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
-Наслеђе. Уметност 19-тог века (стилови и 

правци у уметности; нове теме у уметности; нове појаве у 
архитектури; водећи уметници и њихова дела; утицаји на 
савремене појаве у уметности); 

-Школовање уметника (Академије и Салони; 
неформално образовање уметника ); 

-Културно наслеђе као извор инспирације 
савремени стваралаца; 

-Неговање уметничке баштине и одрживи 
развој ; 

 
- упознавање ученика са уметношћу 19-тог века; 
- проналажење примера на основу којих се врши 

вежбање и визуелно препознавање уметничких дела 19-
тог века; 

- анализа ликовног дела; 
- школовање уметника у најзначајнијим 

културним центрима и приватним сликарским школама; 
- ликовни и фото радови ученика на основу којих 

се врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 

- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 
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-Дешавања у уметности (установе културе; 
манифестације; алтернативни простори); 

-Уметност и туризам (уметничко наслеђе као 
ресурс за развој туризма) 

- посета актуелним изложбама као примерима 
добре праксе и примена стеченог знања; 

- предавање или разговор у уметничком простору 
о стању уметности у савременом друштву; 

-приказ једне ликовне изложбе 

Методе рада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облици рада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, 

институције културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начин 
праћења 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање и 
примена идеја, материјала и техника) 

ОС по 
нивоима 
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Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

    Друштвено-језички  смер Разред: 
  
3/1,2,3    

Предмет: 
     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

  74    

Просветни гласник: 

(„Службени 
гласник РС”, 
бр. 88/17, 27/18 
– др. закон, 
10/19 и 6/20), 

      Година: 2022.    

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

Циљеви и 
задаци 
наставног 
предмета 
 

-да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са 
вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег 
професионалног развоја. 

Циљ образовно – васпитног рада је: 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју 
личности ученика (когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, 
стицању, усавршавању и примени моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у 
свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

Задаци образовно – васпитног рада 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( 
елементарне игре, вежбе на тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских 
навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

         ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

     МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АТЛЕТИКА 

- комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

- користи усвојене технике у свакодневном  животу 

- доводи у везу развој физичких способности(издржљивости, брзине и снаге) са трчањем 

     ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирање физ.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине и  заблуде о алкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техника трчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајно трчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу у скопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

          ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 

     

     

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 
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Ис
хо
ди 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни и тројни 
27.Чување блока и игра на смањеном терену 
28.Улога либера у одбојци 
29.Постава 5:2 и 5:1 распоред позиција играча по 
     специјалности 
30.Увежбавање пређених елемената игре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици рада 
     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 
 

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      
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V - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и вештина из одбојке 

Ис
хо
ди 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
            

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

   

 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

 

 

 

 

 

Ис
хо
ди 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра        
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
     Струњаче, одбојкашка лопта,мрежа,кошаркашка лопта,сто за стони 
тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
    Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Праћ
ење 

Инструменти      Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ис
хо
ди 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
    Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти    одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин праћења 
      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте Стони 
тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно Стони 
тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту одбрану,Стони 
тенис: Игра у дублу  
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти       одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ци
ље
ви 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу 
71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци  
73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем за 1,2,3,4 раз ззу Београд    

Праћ
ење 

Инструменти      медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 18 разред и одељења1/1-4/8  

Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. Стрељаштво годишњи број часова 
18:Основни принципи стрељаштва 

 Селекција Основни став у гађању ваздушном пушком 2 

Увезбавање става, пуњење, основно пуцање2 

Пуцање у мету, техника дисања, опуштања5 

Гађање4 

Слободно испуцавање5 

 

Основни принципи стоног тениса секција 

Селекција ,Бекенд удараца и одбрану од истог 

Форхенд удараца и одбрану од истог 

Серве 

Контра напад 

Игра 

Основни принципи Рукомета секција 

Селекција ,Додавање 

Дриблинг 

Шут 

Одбрана 

Напад 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Грађанско васпитање 

Наставник : 
ЈАСМИНА 
ЗДРАВКОВИ
Ћ Предмет: 

 ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

1  
Годишњи 
фонд часова: 

37  

Просветни гласник: Број       4 Година: 
2020. 
 

Начин 
реализације: 

 Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценарио активности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могу бавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисани исходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни 
материјал. То је важна активност наставника којом се ученици уводе у тему и мотивишу на рад. 
Почетни мотивациони материјали који се у програмима називају подстицаји могу бити врло 
различити – историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врсту когнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има 25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута више комуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазвао код ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусија и бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не би требало да траје дуже од једног часа.Подразумева се да све кључне појмове 
садржаја наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, али то не 
сме бити у форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје један час, 
највише два, и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви садржаји били 
покривени истраживањем. 

Циљев
и и задаци 
наставног 
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 уважавајући демократске вредности. По 
завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• 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; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта 
поштовања људских права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о 
безбеднсоти младих и процесу глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:   ЉУДСКА ПРАВА, ГРАЂАНИ И 
ДЕМОКРАТИЈА 

Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/ 
НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР/ ЈАНУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

За људска права може се рећи да су нит која спаја све теме програма Грађанског васпитања. 

Ученици који су похађали овај изборни програм и у основној школи такође су се бавили правима више пута.  

Без обзира на континуирано провлачење људких права кроз све теме и разреде, постоји 

потреба да једна од њих буде фокусирана само на то питање и пружи целовитију слику. Посебан 

интерес био је да се ученицима представи развој мисли о људским правим, као и појединци који су 

веровали у ту идеју и борили се за њу онда када је то било врло тешко. Међутим, ученици треба да 

схвате да та борба није завршена, да чека неке нове борце из редова њихове и следећих генерација. 

Избор да тема буде баш у програму за трећи разред повезан је са две чињенице. Једна је у вези са 

тим да ће највећи број ученика у том разреду постати пунолетни грађани, а друга што тема одлично 

кореспондира са програмом историје у коме има више кључних појмова повезаних са њом (типови 

државних уређења, скупштина и парламентаризам, грађанска и политичка права, развој српске 

државности и уставности, грађанска култура). Уз људска права су додати и појмови грађанин и 

демократија како би се нагласила та спрега, односно да кршење људских права, као домино-ефекат, 

урушава демократију у свим њеним видовима. 

Ова тема даје допринос развоју међупредметне компетенције за одговоран живот у демократском 

друштву, а грађанина и његову одговорност посматра као полугу демократске културе. Осим 

наведених исхода које ученици треба да достигну, било би добро када би, аутентично, после рада на 

овој теми и они мислили оно што је рекао амерички председник Џон Кенеди: да се права свих умањују 

уколико су права једне особе угрожена. Онда бисмо били сигурни да у потпуности разумеју ову тему. 

И
сх

о
д

и
 

На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• наведе карактеристике људских права; 
• критички разматра механизме надзора поштовања људских права и санкционисања њиховог 
кршења; 
• опише контекст и начин борбе неког од истакнутих бораца за људска права у прошлости или 
садашњости; 
• образложи значај учешћа грађана на изборима и референдумима; 
• наведе пример успешне грађанске иницијативе;                                                                                                                • 
на изабраном примеру грађанске непослушности опише контекст настанка и последице до 
којих је довела; 
• изрази позитиван став према грађанској солидарности и волонтеризму; 
• препозна појаве корупције и наведе начине њеног сузбијања; 
• наведе показатеље недостатка културе људских права. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Упознавање ученика са начином извођења наставе 
грађанског васпитања 

2.Представљање тема и садржаја програма, избор 
тема и мотивисање ученика за рад на истим 

3.Карактеристике људских права 
4.Настанак, еволуција и класификација људских 

права 
5.Настанак, развој и класификација људских права 
6.Улога међународних организација у заштити 

људских права 
7.Улога међународних организација у заштити 

људских права 
8.Могућности учешћа грађана у демократском 

друштву 
9.Начини учешћа грађана у демократском друштву 
10.Могућности и начини учешћа грађана у 

демократском друштву 
11.Грађанска солидарност и волонтеризам 
12.Шта је волонтерски рад? 
13.Волонтеризам  у Србији и другим земљама 
14.Волонтирање као начин за развој потенцијала 

личности 
15.Дефиниција, карактеристике, узроци и облици 

корупције 
16.Последице корупције и њено сузбијање 
17.Корупција у Србији 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом 
сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. 
Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, 
као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу 
за рад, сви остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки ученик 
определи за то који га садржај највише интересује. 
Простим пописом може се утврдити ко би могао с ким да 
ради јер је изабрао исти садржај. Мале групе које се 
формирају око истог садржајa не би требало да буду веће 
од четири члана. Уколико се за неки садржај определе само 
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18.Демократија 
19.Корупција и демократија 
20.Култура људских права 
21.Култура људских права 
 
 

два ученика,онда ће они радити у пару. Прихватљиво је да 
и само један ученик истражује неки садржај уколико нико 
други није заинтересован или тај ученик жели самостално 
да истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко би 
са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ ОЕБС - 
ЗУОВ 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок :Ученик 
сарађује са свим 
члановимагрупе, 
уважаваЊихове 
потребе,  пажљиво 
слуша друге, 
поштује договоре 
групе, не касни, 
своје обавезе 

извршава на време и 

тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:    МИР И ПРЕТЊЕ МИРУ 
Време:  ФЕБРУАР МАРТ/ 
АПРИЛ/ МАЈ/ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Након претходне теме која се бавила људским правима на глобалан начин, поставило се питање које 
право издвојити и дати му статус теме.  

Питање рата и мира директно је повезано и са солидарношћу и волонтеризмом који као грађанске 

вредности постоје, али, нажалост, не решавају много тога. Хиљаде тона хуманитарне помоћи ништа 

не значе кад је у исто време стигло и хиљаде тона наоружања. Хуманитарно право се крши, војници 

и цивили страдају. Ратови добијају нова лица, али кршење људских права и сиромаштво остају 

исти. Ипак, снагама рата супротстављају се антиратни покрети, а постоје и грађани који заговарају 

пацифизам. Зато је важно образовање за мир које подразумева стицање и развијање неких знања, 

ставова и вештина. У том смислу, све што је рађено у оквиру претходних тема (Безбедност младих, 

Глобализација, Сви различити, а сви равноправни, Медији за грађане, грађани за медије, Људска права, 

грађани и демократија) налази примену у овој теми, те у раду са ученицима треба инсистирати на тој 

интеграцији. 

И
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о
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• доведе у везу угрожавање мира са људским правима; 
• наведе примере кршења хуманитарног права у прошлости и садашњости; 
• критички разматра економске политике са становишта наоружања и претњи миру; 
• образложи значај антиратног грађанског активизма и наведе пример; 
• наведе примере насилног екстремизма и начине на који се регрутују деца и млади; 
• критички разматра проблем насиља у спорту и изражава негативан став према њему; 
• наведе показатеље светског мира и државе најнижег и највишег индекса; 
• критички процењује изазове и претње миру у будућности. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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22.Мир као људско право 

23.Мир као људско право 

24.Међународно хуманитарно право 

25.Међународно хуманитарно право 

26.Економске политике наоружавања 

27.Економске политике наоружавања 

28.Антиратни грађански активизам 

29.Антиратни грађански активизам 

30.Насилни екстремизам 

31.Насилни екстремизам 

32.Насиље у спорту 

33.Насиље у спорту 

34.Индекс светског мира 

35.Индекс светског мира 

36.Изазови и претње миру – поглед у будућност 
37.Изазови и претње миру – поглед у будућност 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у 
првом сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те 
појаве и могућношћу њеног истраживања из различитих 
аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима 
ученика, као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се 
мотивишу за рад, сви остали кораци ће се лакше 
одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да  сваки 
ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би 
требало да буду веће од четири члана. Уколико се за 
неки садржај определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само један ученик 
истражује неки садржај уколико нико други није 
заинтересован или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба да се заснива 
на интересовањима, а не на личним преференцијама ко 
би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  ОЕБС - 
ЗУОВ 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање 

ОС по нивоима 

Висок :Ученик сарађује са 
свим члановимагрупе, 
уважава 

Њихове потребе, пажљиво 
слуша друге, поштује 
договоре групе, не касни, 
своје обавезе 

извршава на време и 
тачно. 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 
опомињање. 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Верска настава – православни катихизис 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички и природно математички Разред: 3 

Предмет: 
Верска настава-православни 
катихизис 

Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 11 Година: 2016 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које наставник 
у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 

Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика који 
су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да стално има на уму 
да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) б) 
Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  

-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса група 
располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а мање 
на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , облика рада 
и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У остваривању  савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор ученичких активности у 
наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа његовог живота. 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу 
да се њоме посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница 
које живе и делају на нашем животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед 
на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање духовних и животних вредности цркве или 
заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање сопственог верског и културног 
идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене историјски 
дате Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз 
уважавање других религијских искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих 
позитивних искустава и достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да 
пружи целовит православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски 
хришћански живот ( историјску реалност Цркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензију 
идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној доктринарној, 
литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења 
живота и постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и 
теоријама о свету , којима се настоји показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и 
подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна искуства људи , без обзира на 
њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на информативно-
сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне поставке 
спроведу у свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и 
однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према 
другом човеку као икони Божјој, личности, такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове 
две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); - развије способност за постављање 
питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу у 
заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на 
питања у светлу православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег 
разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој живе, успона и падова у историји 
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човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при чему се остварује 
комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању заједничког живота са 
другим, у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са 
светом (са људима различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са 
Богом; најзад, - изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени 
да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика развије способност 
разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као 
непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод Време: 1 час   

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са садржајем предмета , планом, програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса.  

Установити каква су знања стекли и ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 Сагледа садржаје којима ће се бавити настава православног катихизиса у току 3 год средњешколског или 

гимназијског образовања. 

Уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 
школовања. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1. Понављање кључних појмова обрађених у другом 
разреду средње школе 

Ученицима објаснити специфичност наставе 
Православног катихизиса у средњој школи или 
гимназији и новине у наставном програму за 3 годину. 
Такође у склопу уводног часа је рекапитулација свега 
оног што су ученици обрадили а тиче се градива из 
петходних разреда Православног катихизиса. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Христос истинити Бог и истинити Човек Време: 5 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Ученицима пружити основ за разумевање значаја Христове личности и Његовог живота за наше 
спасење. 

- Протумачити ученицима Христова имена : Нови Адам, Месија и Емануил 

- Протумачити ученицима пролог Јеванђеља по Јовану 

- Ученицима пружити основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек. 

- Упознати  ученике са теологијом иконе – да се на иконама пројављује историјска и есхатолошка 
димензија. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да разуме значење израза Нови Адам, Месија, Емануил и 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 Бог представља 

- Моћи да наведе основне разлике између слике и иконе. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Господ Исус Христос: Нови Адам, Месија и 
Емануил 

2. Исус Христос – Оваплоћени Логос Божји 

3. Христос истинити Бог и истинити Човек 

4. Христос истинити Бог и истинити Човек 
5. Теологија иконе 

Господ Исус Христос, Његова света и богочовечанска 
личност доминира у овој теми, те стога смо фокусирани 
да тајну Христове личности кроз Јеванђеље приближимо 
ученицима како би стекли основ за даље развијање 
богословља о Христовој личности. Обрађујемо најдубље 
теолошке теме и користимо се најдубљим теолошким 
речником како би ученицима приближили тајну 
Христовог доласка у овај свет, Тајну Христовог 
Богочовештва и тајну нашег спасење. На крају ове теме 
говоримо о светим Иконама које су израз нашег 
најдубљег поштовања самога оваплоћеног Бога и 
његових Светих. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Приближило се Царство Божје Време: 7 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Пружити ученицима основ за разумевање да Христос доноси Царство Божије у свет 

- Посматрати Христово учење о блаженствима у савременом контексту 

- Предочити ученицима Христово учење о Царству Божијем 

- Христова проповед има универзални карактер 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да закључи да је Царство Божије заједница са Христом 

- Моћи да увиди актуелност Христове проповеди 

- Знати да је Христова делатност и проповед позив свима у Царство Божије 

- Моћи да увиде како поуке из Христове проповеди могу да примене на сопствени живот 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

8. Почетак Христове проповеди 
9. Блаженства 
10. Беседа на гори 
11. Параболе о Царству Божјем 
12. Параболе о Царству Божјем 
13. Царство Божје – циљ Христове проповеди 
14. Царство Божје – циљ Христове проповеди 

Ову тему започињемо почетком Христове проповеди 
која нам је записана у Јеванђељима и коју заједно са 
ученицима анализирамо и тумачимо. На ту почетну 
Христову проповед се надовезују Блаженства, која су 
успутства за наш Хришћански живот и која такође 
тумачимо и читамо. Ту су неколико прича о Царству 
Божијем чија тумачења појединих Светих Отаца читамо 
и на крају говоримо о Царству божијем на основу 
Јеванђеља као циљу Христових проповеди. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Где је Христос ту је и Царство Божје Време: 9 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознати ученике да Христос у својој личности обједињује Царску , Првосвештеничку и Пророчку 
службу. 

- Протумачити ученицима догађај и тропар Преображења у  светлости исихастичког искуства Цркве. 

- Подстаћи ученике на размишљање да је Христоова смрт на крсту крајњи израз љубави Бога према 
човеку 

- Упознати ученике са есхатолошком димензијом Свете Литургије. 

- Ученицима указати да је Христовим Вазнесењем Христос прослављен као Господ и да је у Њему 
прослављена људска природа. 

- Ученицима пружити основ за разумевање да је и после свог Вазнесења Христос са нама у све дане 
до свршетка века. 

- Протумачити ученицима неколико новозаветних пневматолошких одељака. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 на смрћу и Христовом 
сталном присуству. 

- Моћи да, причешћујући се, доживљава себе као учесника Тајне Вечере. 

- Моћи да у основним 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 на принудна 

- Знати да је општење са Христом и данас могуће у заједници Духа Светога – у Цркви 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Где је Христос ту је и Царство Божје 
11. Где је Христос ту је и Царство Божје 
12. Преображење Христово и објава Његовог 

страдања 
13. Преображење Христово и објава Његовог 

страдања 
14. Лазарево Васкрсење и Улазак Христов у 

Јерусалим 
15. Тајна Вечера слика Царства Божјег 
16. Христос Нова Пасха 
17. Вазнесење и Други Долазак Христов 
18. Свети Дух Утешитељ – Дух заједнице и Цар 

Небески 

Што се тиче реализације ове теме у којој су наставне 
јединице које се тичу Христовог овоземаљског живота и 
појединих догађаја који се тичи личности Христове. Ове 
догађаје казујемо ученицима како би стекли потпунију 
слику о Христовој личности. На крају говоримо о Духу 
Светом као трећем лицу Пресвете Тројице. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Мој живот у Христу Време: 5 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Подстицати ученике на хришћански однос према свету, себи и ближњима указивањем на пример Христа 
чији је живот испуњен безусловном љубављу према сваком човеку. 

- Подстицати ученике да се свакодневно труде у подвигу делатне љубави према Богу и ближњима. 

- Упутити ученике да је основни смисао хришћанског етоса волети друге као што Христос воли нас 

- Омогућити ученицима основ за разумевање да Христов закон љубави није могуће испуњавати на 
формални начин 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да разуме да покајање  ( преумљење) значи постављање Царства Божијег за приоритет живота 

- Моћи да разуме да покајање подстиче човека да тражи Царство Божије 

- 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 Божијем 

Наставнe јединицe Начин реализације 

6. Покајање и праштање 
7. Покајање и праштање 
8. Труд и ревност 
9. Вера и формализам у вери 
10. Света Литургија – пројава Царства Небеског 

У овој теми говоримо о значају хришћанског етоса у 
Цркви тј о  животу по Христовим заповестима и животу 
по Јеванђељу. Веома је битно својим животом сведочити 
своју веру у Васкрслог Господа. Због тога је битно и 
покајање и праштање у нашим животима. Наш 
хришћански етос је предуслов за учествовање у Тајни над 
Тајнама-светој Литургији која је пројава Царства 
Небеског а о чему говоримо у последњој наставној 
јединици ове теме. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Светотајински живот Цркве Време: 4 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Омогућити ученицима да схвате да је наш живот у Цркви незамислив без учешћа у Светим Тајнама 

- Упознати ученике да Крштењем и Миропомазањем човек задобија еклисиолошшку ипостас ( 
црквени идентитет) 

- Омогућити ученицима разумевање да су Исповест и Покајање обновљеење благодати Крштења. 

- Указати ученицима да је свештеничка служба продужетак Христовог служења којим је Он спасао 
свет. 

- Указати ученицима да се учешћем у Светим Тајнама постаје део Тела Христовог. 

- Развијати свест ученика да је Света Литургија Тајна Божијег присуства у свету и уласка у Царство 
Божије 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да на основном нивоу 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 и лаик) и увиди 
њихову повезаност 

- Бити свестан да све Тајне свој смисао добијају у Литургији. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

5. Крштење и Миропомазање 
6. Покајање и исповест 
7. Свештенство 
8. Света Литургија – Светајна Цркве 

Овде говоримо ученицима о Светим Тајнама које су 
убројане у Цркви међу 7 светих Тајни. Најважнија је 
Света Тајна Крштења. Са ученицима проћи кроз 
структуру и поредак ових Светих Тајни које се налазе у 
Требнику и протумачити молитве које се читају 
приликом савршавања ових Светих Тајни. Некада су све 
свете Тајне биле спојене са Литургијом као светајном 
Цркве те стога на крају говоримо о односу Светих Тајни 
са Литургијом јер је Литургија извор и циљ светих 
Тајни. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература и Требник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма и Требника 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Новозаветна ризница Време: 6 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Пружити ученицима основ за разумевање целокупног домостроја спасења на примеру анафоре 
Светог Василија Великог 

- Детаљно протумачити ученицима молитву Оче наш у контексту Литургије 

- Пружити ученицима основ да повежу Христов однос према потребитима са харитативном 
делатношћу хришћана данас 

-  Предочити ученицима кроз јеванђелске текстове да у прихватању Христове Тајне нема 

        раздора међу људима 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса. 

И
сх

о
д

и
 

- 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 

- Мооћи да уочи у којој је мери напредовао и савладао предавано градиво у 3 год учења Православног 
катихизисса . 

Наставнe јединицe Начин реализације 

7. Анафора Светог Василија Великог 
8. Литургијски контекст молитве Оче наш 
9. „Ако једном од ових малих учинисте, мени 

учинисте...ˮ 
10. Христов однос према потребитима 
11. Христов однос према потребитима 
12. Сви сте једно у Христу 

Бавимо се на крају године још неким темама 
богословским и актуелним у савременом свету. 
Обрађујемо Литургију светог Василија Великог, 
структуру и садржај. Такође тумачимо молитву Оче наш 
у Литургијском контексту. На крају говоримо о 
Христовом односу према сиромашнима што је пример и 
нама како поступати према сиромашнима јер смо у 
Христу сви једно. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма  

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Основи геополитике 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички/Природно математички Разред: 3 

Предмет: Основи геополитике 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Дужност наставника је да  упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја. Наставник у 
уводном делу, презентује материјал који ученике треба да заинтересује, а затим представља тему 
најчешће у облику проблемских питања погодних за истраживање. Постоји могућност да једну тему 
са различитих аспеката проучава више група. Приликом одабира истраживачких активности 
наставник треба да помогне ученицима у избору одговарајућих извора али и техника истраживања. 
Ученици могу да истражују у групи или у паровима у зависности од интересовања. Поред 
прикупљања података са релевантних интернет страница, прегледа литературе, сваку тему могуће је 
истражити и испитивањем ставова и вредности које заступају и/или за које се залажу вршњаци, 
суграђани и стручњаци за неку област. Резултате истраживања и закључке, ученици презентују на 
часу, а могу их презентовати и широј јавности. Наставник континуирано врши и самоевалуацију 
наставног процеса ради увида у позитивне и негативне аспекте свога рада. 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке 
мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима засноване 
политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и превазиђу 
ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, културног, политичког 
наслеђа, друштвеног и економског система. 

 

Циљ образовно – васпитног рада:  

Повезивање претходно стечених сазнања са новим, развој критичког мишљења и 
успостављање узрочно последичних односа.  

 

Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталин наставним програмима. Васпитање ученика на 
начелима поштовања и чувања и богаћена културне баштине (домаће, евроске и светске) 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД, ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ШКОЛЕ 
ГЕОПОЛИТИКЕ 

Време: 18 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- преиспитује различите интересе држава, нација и појединаца у савременом друштву      са становишта 
геополитике; 

- критички разматра предности и мане геополитичког положаја Србије и других држава; 

- анализира и критички процењује добијене резултате о геополитичким феноменима, процесима и 
узрочно–последичним односима. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима; 
-  процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
-  користи основне појмове и идеје геополитике; 
-  разликује основне геополитичке школе; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са планом и програмом 
- Шта је геополитика? 
- Развој геополитике, предмет и задаци. 
- Појам геополитике, њен развој, предмет и задаци 
- Територија у геополитичкој теорији и пракси 
- Шта је геостратегија? 
- Шта је геоекономија? 
- Територија у геополитичкој теорији и пракси, 

геостратегија и геоекономија 
- Закони геополитике. Значај првог закона 

геополитике 
- Закони геополитике 
- Теласократија 
- Телурократија 
- Хартланд 
- Римланд 
- Острвски полумесец 
- Скала моћи 
- Пројекат основни појмови из геополитике 
- Пројекат основни појмови из геополитике 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: МЕЂУНАРОДЕ ОРГАНИЗАЦИ, 
МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОРПОРАЦИЈЕ И РЕГИОНАЛНЕ 
ИНТЕГРАЦИЈЕ 
 

Време: 17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 -    познаваће значај и интересе међународних институција и организација у свету и Србији. 

-    познаваће утицај мултинационалних корпорација, као и значај регионалних интеграција за државе у свету 
и за Србију. 

И
сх

о
д

и
 - анализира значај и улогу међународних организација и мултинационалних корпорација; 

-  анализира и аргументује значај учешћа Србије у регионалним и међународним организацијама за 
њен геополитички положај 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Међународне организације и савези у служби 
геополитике 

- ЕУ и ОНУ 
- Значај скалпања савеза у геополитици и врсте 

савеза 
- Подела света на блокове 
- Утицај великих сила у међународним 

организацијама 
- Рад на пројекту везаном за међународне 

организације и савезе и њиховом утицају на 
геополитку 

- Рад на пројекту везаном за међународне 
организације и савезе и њиховом утицају на 
геополитку 

- Рад на пројекту везаном за међународне 
организације и савезе и њиховом утицају на 
геополитку 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 
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- Рад на пројекту везаном за међународне 
организације и савезе и њиховом утицају на 
геополитку 

- Рад на пројекту везаном за међународне 
организације и савезе и њиховом утицају на 
геополитку 

- Презентација пројекта 
- Презентација пројекта 
- Међународне коорпорације 
- Међународне коорпорације 
- Комуникациони системи и кохезија државе 
- Типови транснационалних интеграција 
- Фазе развоја интернационалних интеграција и 

значај међународних корпорација 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: САВРЕМЕНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ 
СРБИЈЕ 
 

Време: 24 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Разумеће да је садашњи геополитички положај Србије резултат сложеног историјског процеса који 
се одвијао под утицајем сплета разноврсних чинилаца географског, етнографског, привредног, 
друштвеног, политичког и културно–цивилизацијског карактера. 

-  

И
сх

о
д

и
 

- идентификује сличности и разлике између геополитичког положаја Србије данас и у прошлости;  

- анализира и објашњава савремене геополитичке догађаје и процесе у Србији и свету;  

-  критички сагледава утицајe различитих геополитичких чинилаца на формирање личног и 
националног идентитета; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Полажај Србије у средњем веку 
- Средњевековна Србија између истока и запада. 
- Геополитика у средњевековној Србији и религија 
- Појава Турака Османлија и њихов утицај на 

геополитику Балкана 
- Појава Турака Османлија и њихов утицај на 

геополитику Балкана 
- Средњевековна српска држава и њен положај 
- Како се мења геополитички положај Србије до 

периода стицања независности? 
- Како се мења геополитички положај Србије до 

периода стицања независности? 
- Геополитички положај Србије у 19. веку 
- Српско-француски односи у 19. веку 
- Српско-аустроугарски односи у 19. веку 
- Српско-британски односи у 19. веку 
- Српско-руски односи у 19. веку 
- Берлински конгрес и његов утицај на геополитику 
- Велике силе непосредно пре избијања Првог 

светског рата 
- Геополитички циљеви Србије у Првом светском 

рату. 
- Геополитика Србије до Другог светског рата 
- Геополитика Србије до Другог светског рата 
- Геополитички положај Србије током Другог 

светског рата. 
- Геополитика савременог доба 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

- Хладни рат 
- Геополитика Србије кроз историју пројекат 
- Геополитика Србије кроз историју пројекат 
- Геополитика Србије кроз историју пројекат 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА У 
ГЕОПОЛИТИЧКОМ КОНТЕКСТУ 

Време:15 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Разумевање термина глобализација, неједнакост и сиромаштво, миграције, национална култура, 
мултикултурализам, религије и њихов утицај на геополитику. 

- Разумевање да цивилизацијске разлике производе осећај ксенофобије код локалног становништва и 
са каквим изазовима су суочени Европљани услед сусретања са народима из различитих културно–
историјских кругова. 

И
сх

о
д

и
 - критички сагледава утицај глобализације на савремене културно-цивилизацијске идентитете; 

-  разматра улогу религије у савременим геополитичким феноменима и процесима;  

-  прави везу између сиромаштва, политичке нестабилности и миграција у геополитичком контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Географија и геополитика 
- Географија у геополитичком контексту 
- Западни Балкан између географије и геополитике 
- Цивилизација основне одлике 
- Цивилизација у геополитичком погледу 
- Цивилизација у геополитичком погледу 
- Европска цивилизација 
- Узајамна повезаност цивилизације и културе 
- Узајамна повезаност цивилизације и културе 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичком контексту  пројекат 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичком контексту пројекат 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичком контексту пројекат 
- Географија, цивилизација и култура у 

геополитичком контексту пројекат 
- Геополитика, шта смо научили? 
- Геополитика, шта смо научили? 

- изношењу мишљења и ставова када су у питању 
теме које су актуелне и осетљиве. 

- пројектни или истраживачки задаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Основи геополитике. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Основи геополитике. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Основи геополитике. 
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Примењене науке 1 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички/Природно математички Разред: 3 

Предмет: Примењене науке 1 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја, а које наставник 
може да допуни. У оквиру сваке теме наставник у уводном делу, презентује материјал који ученике 
треба да заинтересује, а затим представља тему најчешће у облику проблемских питања погодних 
за истраживање. Постоји могућност да једну тему са различитих аспеката проучава више група. 
Приликом одабира истраживачких активности наставник треба да помогне ученицима у избору 
одговарајућих извора али и техника истраживања. Ученици могу да истражују у групи или у 
паровима у зависности од интересовања. Поред прикупљања података са релевантних интернет 
страница, прегледа литературе, сваку тему могуће је истражити и испитивањем ставова и вредности 
које заступају и/или за које се залажу вршњаци, суграђани и стручњаци за неку област. На часовима 
посебну пажњу наставник треба да посвети изношењу мишљења и ставова када су у питању теме 
које су актуелне и осетљиве. Како би наставни процес био успешан потребно је да наставник 
континуирано врши и самоевалуацију наставног процеса ради увида у позитивне и негативне 
аспекте свога рада. 

Циљев
и и задаци 
наставног 
предмета 
 

Циљеви и задаци наставног предмета Примењене науке 2 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. 

 

Задаци образовно – васпитног рада  

Успостављање корелације са осталим наставним програмима. Повећање ефикасности образовања и 
васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва Републике Србије као државе засноване 
на знању.  

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Поремећаји понашања у исхрани 
                                -  од дијете до анорексије 

Време:16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици се упознају са правилном исхраном, врстама дијета, и поремећајима који настају услед 
поремећеног начина исхране. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са планом и програмом 
- Исхрана 
- Дијета 
- Поремећаји у исхрани 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Употреба ГПС система за праћење кретања 
                                    угрожених врста животиња 

Време:12 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Упознавање ученика са ГПС системима и начином рада, упознавање са угроженим врстама животиња и 
употреба ГПС система као помоћ у очувању угрожених врста животиња. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- ГПС системи  
- Угрожене врсте животиња. 
-  Радио таласи. 
-  Геостационарни сателити. 
- ГПС систем позиционирања у простору. 
- Мониторинг кретања јединки.  

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Деловање фарбе за косу на 
                                     организам  човека 

Време:14 часова  
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са функцијом и грађом длаке човека, са хемијским реакцијама при бојењу косе и утицај 
боје за косу на људско здравље и животну средину. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Грађа и функција длаке човека. 
-  Својства, састав и улога пигмента меланина. 
-  Основне хемијске реакције при бојењу косе. 
-  Утицај боја за косу на људско здравље и животну 
средину. 
-  Развој технологије у производњи боја за косу. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Аутоимуне болести Време: 16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом аутоимуне болести, њиховим могућим узроцима и методама лечења. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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-     Типови аутоимуних болести. 
- Узроци и симптоми изазвани вирусима, поремећајима 
микроба у цревима, токсичним хемикалијама, исхраном, 
пестицидима, тешким металима, фарбама за косу, 
козметичким производима. 
-  Лечење. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Утицај буке на здравље човека и  
                                     животну средину 

Време: 16 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Упознавање ученика са чујним опсегом човека и животиња, утицајем буке на живи свет и начином заштите 
од буке. 

И
сх

о
д

и
 

- проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси закључке;  
- у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 
-  у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима,  
- процени сопствени допринос и других чланова у раду групе;  
- примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, писаном и 

дигиталном облику;  
- 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; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

-  Звучни таласи и звучно поље. 
-  Чуло слуха човека- чујни опсег и праг чујности. 
- Чујни опсег код животиња- разлике у односу на човека. 
-  Извори буке и утицај буке на човека и живи свет. 
-  Могућности и начини заштите од буке. 

- изношењу мишљења и ставова о актуелним 
темама 

- пројектни или истраживачки задаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

 Допунска настава није планирана из предмета Примењене науке 1. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

  Додатна настава није планирана из предмета Примењене науке 1. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

   Припремна  настава није планирана из предмета Примењене науке 1. 
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Четврти разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил/смер: 

Друштвено-језички Разред: четврти 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

5 
Годишњи 
фонд часова: 

165 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Модуларни тип наставе српског језика и књижевности обухвата не само фронтални начин рада већ и 
учестали рад у групама. Ученици су фокусирани на вредновање значаја функционалне, као и дигиталне 
писмености и на вредновање значаја образовања, културе изражавања (уз јасно дефинисани појмовни 
терминосистем и наставну методологију са прецизним појмовнотерминолошким разграничењем). 
Начин оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, читање лектире, тумачење 
књижевног дела у којима доминирају активне наставне методе. Наставни курикулум обухвата четири 
писмена задатка у току школске године (два су обично слободни састави, а два су у вези са градивом 
обухваћених курикулумом, а постоји могућност да се уведу и нови облици писмених задатака за које 
је препоруку дало Друштво за српски језик и књижевност, што је још увек у разматрању (линк ка 
препоруци: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-zadataka/). 
Стога се у наставне програме убацује методологија модуларне наставе и теме у којима доминирају 
активне методе у циљу што креативније практичне наставе , посећивањем или организовањем 
интерактивних музејских или завичајних изложби, позоришних представа, сајмова књига и сл. Све то 
у циљу оспособљавања одговорних, самосталних и креативних ученика који ће бити оспособљени за 
самосталан рад и за активну примену знања у пракси. За извођење наставе српског језика и 
књижевности неопходна су не само дигитална наставна средства већ и живи контакт са књижевном 
речју, слушање уметничких текстова, развијање реторике, дигитализација постојеће завичајне 
културолошке нематеријалне баштине, а све у складу са фокусом планираних модула наставног 
курикулума. Након сваке наставне целине књижевности, хронолошки распоређене наставне садржаје 
обнављамо различитим облицима провере знања како би се утврдило колико су савладани задати 
садржаји. (имплементирана Блумова таксономија). Знања из области језика и књижевности допуњују 
се применом различитих извора (књижевна дела, интернет формати, едукативне дигиталне платформе, 
књижевне критике, завичајна литература). 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Синтакса, Стилистика и Општа 
лингвистика 

Време: током школске године 

Ц
и

љ
е

в
и

 Проширавање знања из области обрађених у основној школи и претходним разредима, али и увођење 

нових појмова 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

- 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 

  

https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-zadataka/
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Падежни систем.  

Независни и зависни падежи 

Поливалентност падежа. Падежна синонимија 

Предлошки изрази и конструкције 

Припрема за израду контролног задатка о падежима 

Контролни задатак из области синтаксе падежног система 

Конгруенција (граматичка и семантичка) 

Конгруенција (граматичка и семантичка) 
Ред речи у реченици 

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, 
заповедне, жељне и узвичне реченице 
Специјални типови независних реченица 
 Систем зависних реченица 

Врсте зависних реченица 

Врсте зависних реченица 

Обележја зависних реченица. Употреба запете 
Независне и зависне реченице 

Напоредне конструкције. Типови напоредних 
конструкција: саставни, раставни, искључни, закључни и 
градациони 

Уочавање напоредних односа између речи, синтагми и 
зависних реченица 

Основни појмови о негацији 

 Синтакса 

Напоредне конструкције, независне и зависне реченице 
(контролна вежба) 

Глаголска времена и глаголски начини 

 Временска и модална значења личних глаголских облика 

Временска и модална значења глаголских начина 

Глаголски облици и њихова значења 

Контролна вежба 

Појам прагматике. Говорни чинови 

 Структура разговора и текста 

 Језик, култура и друштво. Еволуција језика. 
Вишејезичност 

 Језици у свету. Језичка сродност – подела на језичке 
породице и групе. Језички типови и језичке универзалије 

Општи појмови о језику 

Стилистика.Функционални стилови. Књижевноуметнички 
стил 

 Стилистика. Функционални стилови. Научни стил. 
Дигитална компетенција 

Стилска анализа одабраног дела (у одломку) 
 

У оквиру Синтаксе ученици проширују и продубљују 
знања о падежним и глаголским облицима, зависним и 
независним реченицама, напоредним конструкцијама, 
стичу нова знања о специјалним независним реченицама 
кроз примере и различите функције и значења падежа, а 
успоставља се и корелација са језичком културом у вези 
са правилном употребом запете у вези са реченицама, 
такође, кроз примере се указује и на различита значења 
личних глаголских облика (времена и начина). 
 
У оквиру Функционалних стилова се понављају и 
допуњују раније стечена знања о књижевноуметничком 
и научном стилу. Претходно знање се систематизује кроз 
обнављање особина свих функционалних стилова  и кроз 
графички приказ помоћу табеле. Кроз рад се ученици 
упућују на књижевноуметничке текстове из програма 
наставе књижевности за четврти разред, а када се 
обнавља научни стил онда се упућују на исправну и 
безбедну претрагу на интернету, чији је циљ писање 
научног рада. 
 
У оквиру Опште лингвистике проширују се знања о 
еволуцији језика. Са ученицима се обрађује појам 
индоевропска језичка породица. Обрађују се њене 
главне гране и повезују се ови наставни садржаји са 
наставним садржајима страних језика и географије. 
Овде је пожељан групни рад на истраживачким 
задацима, као и израда презентација и излагања ученика 
на одабрану тему. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, вежбања, интернет 
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 Инструменти 

Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, примери, језичке 
карте, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима СЈК 1.1.1 -1.1.6  СЈК 2.1.1 – 2.1.6  СЈК 3.1.1 – 3.1.5 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Kњижевност: Послератна и савремена 
књижевност и Дијалог књижевних епоха 

Време:током школске године 
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Усвајање корпуса дела послератне српске и светске књижевности, као и усвајање знања о некима од највећих 
дела ранијих епоха која тематски корелирају са двадесетовековном књижевношћу. Упознавање и са 
савременом српском књижевношћу (са делима насталим након 1990. године – изборни део) 



Гимназија, 
Лесковац 
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На крају четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

- Упореди тематске, идејне, композиционе и жанровске особине књижевног текста 

- Протумачи књижевни текст стављајући га у одговарајући културноисторијски контекст 

- Користи књижевнотеоријске термине у тумачењу књижевних дела 

- Постави проблемско питање у вези са књижевноуметничким делом, износи суд о њему и аргументује свој 
суд 

- Повеже одређене теорије (егзистенцијализам, торија 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 њима 

- Расправља о елементима родне осетљивости у делима која обрађује 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Смисао и задаци проучавања књижевности 

Тања Поповић: Књижевност, одломци 

 Г.Петровић: Прича о причању 

 Миодраг Павловић, Пробудим се 

 Миодраг Павловић, Научите пјесан 

Методи у проучавању књижевности. Плурализам метода и 
њихов суоднос. Теорија рецепције 

 Васко Попа, Кора (избор из поезије) 

Васко Попа, Кора (избор из поезије) 
Карактеристике песничког језика / Душан Јовић, Битне 
карактеристике поетског језика Васка Попе (одломци) 

Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 

Избор из поезије Бранка Миљковића / Петар Џаџић, 
Бранко Миљковић или неукротива реч 

Стеван Раичковић, Записи о црном Владимиру 

Стеван Раичковић, Записи о црном Владимиру 

 Иван В. Лалић, Језеро у јесен 

 Иван В. Лалић, Писмо 

Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба 
Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба / Феноменолошки 
приступ: Драган Стојановић, Језичке звуковне творевине и 
вишезначност „Прољећа Ивана Галеба” 
 Семјуел Бекет, Чекајући Годоа 

Семјуел Бекет, Чекајући Годоа 
Антидрама, авангардна драма, ново позориште, театар 
апсурда 

Албер Ками, Странац 

Албер Ками, Странац 
Албер Ками, Мит о Сизифу 

Бранимир Шћепановић, Уста пуна земље 
Бранимир Шћепановић, Уста пуна земље 

Филозофија апсурда у књижевности 

Михаил Булгаков, Мајстор и Маргарита 
Михаил Булгаков, Мајстор и Маргарита 

 Јохан Волфганг Гете, Фауст 

Јохан Волфганг Гете, Фауст 

 Јохан Волфганг Гете, Фауст 

Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Књижевне паралеле (компаративни приступ) 

Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

Упознавање са послератним модернизмом 
усрпском песништву започиње обрађивањем збирке 
песама Кора Васка Попе, затим ће сличан тематски круг 
и раскидање са естетичком и идеолошком догмом 
ученици моћи да препознају и у песништву Миодрага 
Павловића. Као пример модерног, интелектуалистичког 
песништва које се ослања на традицију моћи ће да 
упознају кроз поезију Бранка Миљковића. Филозофска 
поезија и усмереност на митове и легенде, као и 
песнички симболи одређују Миљковића као зачетника 
неосимболизма у нашој поезији. Неосимболистичке 
тонове ће ученици моћи да препознају и кроз поезију 
Ивана В. Лалића. Кретања у светској модерној лирици 
ће ученици упознати кроз избор из светске лирике 20. 
века ( Превер, Одн, Ахматова и Бродски) 
После Другог светског рата у нашој књижевности 
настаје неколико великих романа, од којих 
најзначајније место припада Проклетој авлији Ива 
Андрића кроз који ће ученици моћи да разумеју 
прстенасти оквир, смену приповедача и тачки гледишта, 
причу у причи, као и прожимање многих тема на живот 
појединца, психолошко удвајање личности, ликови 
чудака и особењака, питање идентитета, затим ће кроз 
роман Корени Добрице Ћосића  моћи да прате сложену 
психолошку заснованост ликова, ситуације и атмосфере. 
Кроз Дервиш и смрт Меше Селимовића ће се суочити са 
преиспитивањем религијских истина, догматског 
мишљења, идејом патње и страха која води ка 
запитаности над смислом постојања. Егзистенцијални 
филозофски правац 20. века у светској књижевности 
ће упознати кроз обраду Странца Албера Камија и 
Чекајући Годоа Семјуела Бекета. Елементе филозофије 
апсурда могу упознати и кроз дело Мајстор и 
Маргарита Михаила Булгакова. Постмодерну најављују 
Борхесове приче Врт са стазама које се рачвају. 
Постмодерну у српској књижевности ће упознати кроз 
Енциклопедију мртвих Данила Киша, Хазарски речник 
Милорада Павића и кроз избор из Новог Јерусалима 
Борислава Пекића. Важно је да ученици уоче различите 
моделе приповедања у свакој од прича из Енциклопедије 
мртвих. Читањем Хазарског речника ученику се отвара 
могућност да разуме шпоступак отвореног дела. Пет 
прича Новог Јерусалима су писане 
псеудодокументарним стилом. Битно је да ученици 
разумеју иронију овог приповедања. 
Дијалог књижевних епоха 
Егзистенцијалистичка питања се постављају већ у 
Хамлету Виљема Шекспира, а филозофија 
егзистенцијализма се може читати и у делу Ф. М. 
Достојевског Злочин и казна или Браћа Карамазови. 
Такође, дијалог књижевних епоха се у овом програму 
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 (условно, у целости или као одломак) Фјодор М. 
Достојевски, Браћа Карамазови 

 Избор из светске лирике 20. века (Превер, Одн, Ахматова, 
Бродски) 
Избор из светске лирике 20. века (Превер, Одн, Ахматова, 
Бродски) 
 Основни појмови о версификацији 

Иво Андрић, Проклета авлија 

Иво Андрић, Проклета авлија 
Компаративна анализа критике Борислава Михајловића: 
Читајући „Проклету авлију” / Расправа на тему: Проклета 
авлија као слика тоталитарног друштва – о кривици и 
правди 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

Добрица Ћосић, Корени 

 Добрица Ћосић, Корени 

Типови романа 

 Михајло Лалић, Лелејска гора 

 Михајло Лалић, Лелејска гора 

Александар Тишма, Употреба човека 

 Александар Тишма, Употреба човека 

Бранко Ћопић, Башта сљезове боје (анализа прича по 
избору) 

Љубомир Симовић, Путујуће позориште Шопаловић 

Љубомир Симовић, Путујуће позориште Шопаловић 

Александар Поповић, Развојни пут Боре Шнајдера 

Александар Поповић, Развојни пут Боре Шнајдера 

Душан Ковачевић, Балкански шпијун 

 Душан Ковачевић, Балкански шпијун 

 Савремена српска драма 
 Изборна лектира – приказ одабраног дела: Слободан 
Селенић, Очеви и оци / Светлана Велмар Јанковић, Лагум 

Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

 Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

Десанка Максимовић, Тражим помиловање 

Десанка Максимовић, Тражим помиловање. Појам 
интертекстуалности 

 Матија Бећковић, избор из поезије 

 Матија Бећковић, избор из поезије 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 
 Борислав Пекић, Нови Јерусалим (избор) 
Борислав Пекић, Нови Јерусалим (избор / Човек који је јео 
смрт) 
Књижевне паралеле (књижевно дело Данила Киша, 
Милорада Павића и Борислава Пекића) 
Савремена светска књижевност (табеларни преглед) 

 Џорџ Орвел, Животињска фарма 

 Џорџ Орвел, Животињска фарма 

 Милан Кундера, Шала 
 Милан Кундера, Шала 

Борхес, Врт са стазама које се рачвају (одломци) 

Борхес, Вавилонска библиотека (одломци) 

Итало Калвино, Ако једне зимске ноћи неки путник 

Итало Калвино, Ако једне зимске ноћи неки путник 

остварује и обрадом Гетеовог Фауста, где паралелу 
можемо повући са Булгаковљевим Мајстором и 
Маргаритом, кроз еволуцију фигуре ђаволаод првих 
космогонија, преко средњовековне уметности и 
осамнаестовековне обраде до постмодерне. 
Изборни садржаји 
Упознавање различитих видова постмодернистичког 
прозног израза у светској и домаћој прози: алегоријски 
приказ Стаљинове личности у Животињској фарми 
Џорџа Орвела можемо пратити и кроз интертекстуалну 
везу Мајстора и Маргарите. Критику тоталитаризма 
ученици упознају и кроз дело Шала Милана Кундере. 
Поетичко преклапање са Борхесовом прозом се 
препознаје у делу Ако једне зимске ноћи неки путник 
Итала Калвина.  
Развој или последњу фазу постмодернизма у српској 
књижевности ученици могу пратити кроз дело 
Ситничарница код срећне руке Горана Петровића. 
Са успоном романа тока свести и са послератним 
периодом у српској књижевности ученици се упознају 
кроз романе Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице и 
Лелејска гора Михаила Лалића.  
Теме о Другом светском рату су у домаћој прози 
предцтављене кроз Употребу човека Александра Тишме 
или кроз дела Очеви и оци Слободана Селинића и Лагум 
Светлане Велмар Јанковић. 
Дело које представља свет у црној и суровој реалности, 
а јавља се упоредо са делима која глорификују Други 
светски рат, јесте роман Уста пуна земље Бранимира 
Шћепановића. 
Модеран поглед на свет  седамдесетих година 20. Века 
се препознаје и у поезији Стевана Раичковића са 
запитаношћу над суштином живота и суштином поезије 
у циклусу песама Записи о црном Владимиру. 
Поглед на друштвену стварност на прелазу два века 
ученици могу да стекну читањем романа Миленијум у 
Београду Владимира Пиштала.  
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Систематизација знања о одабраним теоријским 
појмовима: структурни чиниоци књижевноуметничког 
текста; објективно и субјективно приповедање; фиктивни 
приповедач; померање приповедачевог гледишта; 
свезнајући приповедач; ток свести; уметничко време; 
уметнички простор; начело интеграције 

 Горан Петровић, Ситничарница код срећне руке 
 Горан Петровић, Ситничарница код срећне руке 

Владимир Пиштало, Миленијум у Београду 

Национални идентитет, традиција и националне вредности 
у прочитаним делима (Кора, Ватра и ништа, Корени, 
Хазарски речник, Употреба човека, Очеви и оци, Лагум, 
Опсада цркве Светог Спаса, Ситничарница код срећне 
руке, Миленијум у Београду) 
Питања родне осетљивости – Злочин и казна (лик Соње 
Мармеладове); Хамлет (лик Офелије); Мајстор и 
Маргарита (лик Маргарите, служавке Наташе, Фриде); 
Корени (лик Симке); Употреба човека (лик Вере Кронер) 
Представљање Дневника читања (анализа и вредновање) 

 Владимир Тасић, Опроштајни дар 
 Владимир Тасић, Опроштајни дар 

Савремена српска поезија (градиво из 4. разреда) 

 Савремена српска проза (градиво из 4. разреда) 
Савремена светска књижевност (градиво из 4. разреда) 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси Читанка, лектира, књижевна критика, интернет 

П
р
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е
 Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, састави 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, анализа дела и ликова 

ОС по нивоима 
 
СЈК 1.2.1 – 1.2.9   

СЈК 2.2.1 – 2.2.9 СЈК 3.2.1 – 3.2.9 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис, Усмено 
изражавање и писано изражавање 

Време:током школске године 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособити ученике да владају вештинама: писања, говора, слушања и читања, а кроз јединство наставе 
језичке културе и наставе књижевности 

И
сх

о
д
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На крају четвртог разреда ученик ће бити у стању да: 

- 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Припрема за израду првог школског писменог задатка  / 
Анализа домаћих задатака на тему: Уби ме прејака реч / 
Поезију ће сви писати (1) 

Израда Првог школског писменог задатка 

Израда Првог школског писменог задатка 

Исправак првог школског писменог задатка (колективни) 
Исправак првог школског писменог задатка 
(индивидуални) 
Правописна правила 

Припрема другог школског писменог задатка (структура 
писменог састава) 

Израда Другог школског писменог задатка 

Израда Другог школског писменог задатка 

Колективни исправак другог школског писменог задатка 
Индивидуални исправак другог школског писменог задатка 
Књижевно преиспитивање историје у делима српских 
писаца; анализа домаћег задатка (2) 

Правопис 
У оквиру ове теме ученици ће обновити и проширити 
знања из правописа стечена у основн ој школи и 
претходним разредима гимназије. Кроз корелацију са 
наставним садржајима из језика и књижевности ће се 
указати на правилну употребу знакова интерпункције, 
као и на ограничења приликом комбиновања 
интерпункцијских знакова. 
 
Усмено изражавање 
Наставник ће ученике подстицати да говоре на теме из 
језика, књижевности и културе 
 
Писано изражавање 
У оквиру ове теме планирана је израдачетири писмена 
задатка 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Припрема за трећи школски писмени задатак (обнављање 
знања о интерпункцији у српском језику и правопису) 

 Трећи школски писмени задатак 

 Трећи школски писмени задатак 

 Колективни исправак Трећег школског писменог задатка 
 Индивидуални исправак Трећег школског писменог 
задатка 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела. Однос 
између говорника и аудиторијума 
Вежбе јавног говорења пред аудиторијумом (употреба 
подсетника, импровизовано излагање; коришћење 
микрофона) 

Читајући добре писце, дешавају се пред нама чуда / 
Сусрети читалаца у различитим временима; анализа 
домаћег задатка (3) 
Како постати писац (говорна вежба) / Данило Киш, Савети 
младом писцу (факултативно) 
Електронски „рукопис” (функција заграде, ознака за 
фусноту, разлике у писању црте у односу на цртицу; нови 
ред; употреба размака у куцаном тексту; разлике у куцању 
наводника на енглеској и српској тастатури) 

Језичка култура: Припрема за четврти школски писмени 
задатак 

Четврти школски писмени задатак 

 Четврти школски писмени задатак 

Анализа домаћег задатка (4) – Реферат, извештај, pp 
презентација 

Колективни исправак писменог задатка 
 Индивидуални исправак писменог задатка 
Упутства за израду матурског рада 
Упутства за израду матурског рада 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални и  индивидуални 
Ресурси Речници, енциклопедије, Правопис, Језички приручници 

П
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Инструменти Писани радови ученика, као и усмено изражавање 

Начин праћења 
Писмени задаци, вежбања из правописа и језичке културе, активност ученика, домаћи 
задаци 

ОС по нивоима 
 
СЈК 1.3.1 – 1.3.8   

СЈК 2.3.1 – 2.3.6 СЈК 3.3.1 – 3.3.7 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе језика и 
књижевности. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на капитална дела 
књижевности двадесетог века и на елементарна знања из области језика. Читају се одломци, врши се детаљна анализа 
књижевних дела, раде се најједноставније вежбе из области језика и језичке културе. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка књижевности и читању књига организује се додатна настава тако што се сваке 
недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања 
из области језика, усмеравају се у зависности од њихових способности за рад по различитим секцијама (литерарна, 
драмска, рецитаторска ...) 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. Такође, за ученике четвртог разреда се 
организује припремна настава из српског језика и књижевности где се ученици припремају за израду писменог задатка 
на матурском испиту, као и за израду матурског рада из српског језика и књижевности за оне ученике који ће бранити 
рад из овог предмета. 
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Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички смер Разред:  IV 

Предмет: Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

1+2 
Годишњи 
фонд часова: 

33+66 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и начином 
оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (99 часa). Одељење се дели на групе. 
Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
користећифронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи, 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, 
ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске године 
врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на основу 
решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, мотивације,учесталости јављања 
на часу.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.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.  Ради се на 
стицању стратешких компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, 
дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко 
расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези 
са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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.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.  

Циљеви и задаци наставног 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.Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 
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I - ТЕМА/МОДУ 1 Unit 1 The ties that bind(1.1-1.7 & Review) 
Личности и односи међу људима Време:СЕПТЕМБАР 

Ц
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Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања. Вежбање граматичких јединица (Perfect and continuous tenses) и вокабулара 
(Relationships). Обрада вокабулара : appearance, personality, relationships. Обрада граматике: Tenses. 

И
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разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, укључујући и оне у којима постоји 
узрочно-последични и/или хронолошки след од неколико једностав- нијих корака које треба обавити, и то у 
различитим приватним и јавним кому- никативним ситуацијама и у образовном контексту, исказаних споријим 
ритмом и сасвим разговетном стандарднојезичком артикулацијом, уз минимално ометање позадинским 
шумовима; 

– разуме општи садржај и важније поједино- сти монолошких излагања на познате теме, друштвено 
релевантних, узрасно примере- них и у складу са личним интересовањима, 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 (главну тему и најважније споредне елементе тематике, актере и 
њихове меɻусобне односе, околности радње, заплет и епилог, хронологију дешавања у општим цртама, главне 
узрочно-последичне аспекте) 

у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама, у којима се обраɻују блиске, познате 
и узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости дијалошких форми у којима учествује 
двоје или више говорни- ка, уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и блиске 
теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких елемената и споријег ритма, без упадљивих 
индивидуалних говорних специфичности ипаралелног говора учесника у комуникацији (тзв. 

„упадања у реч”), а уз евентуална пона- вљања и појашњења (по потреби); 
– разуме једноставнија образложења ставова и мишљења саговорника, прати нит аргу- ментације и 

евентуалне противаргументе, формулисане једноставнијим језичким средствима и изнете на недвосмислен на- 
чин, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину тематски повеза- них појединости у текстовима савремене музике различитих 
жанрова, уз поновљена 

слушања и одговарајућу припрему; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 1 
1.1Vocabulary- personality and relationships 

1.2 Reading – Multiple matching 
1.3.Grammar – Perfect and Continuous tenses 
1.4. Future in the past 
1.5 Listening – Sentence Completion 
1.6 Speaking – Speculating about appearance 
1.7 Writing – A formal letter-e mail 
Focus review 1 

 

Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходних разреда  

(обнављање временаThe Simple Present,The Present 
Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, The Future 
Forms, кондиционала, слагања времена, вокабулара 
везаног за личне односе и пријатељство. Обрадити 
вокабулар за  описивање  људи (њихов изглед) и 
дискутовати  о њиховим личностима. Обратити пажњу на 
вештину  слушања  програма о описивању спољашњег 
изгледа са разумевањем, и вештину читања текста о 
пријатељству. Обрадити Perfect and Continuous 
tensesкористећи монолошко - дијалошки и комуникативни 
методкоји граматичку грађу доводи у везу са 
одговарајућим комуникативним функцијама и темама. 
Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак,активност 
ученика. Мотивација 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1. 

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 

3.2.1. 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 Learning for life!(2.1-2.7 & Review) 

Учење и технике усвајања знања 
Време: СЕПТЕМБАР /ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара : studying and exams, phrasal verbs, collocations. Обрада граматике:Modal verbs. Разумевање 
специфичних детаља у неформалним разговорима. Разумевање текста користећи контекстуалне, граматичке 
и лексичке појмове. Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се дају аргументи са пратећим 
разлозима. 

И
сх

о
д

и
 

– примењује стратегије читања које омо- гућавају откривање значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о различитим конкретним и 
апстрактним темама; 

– разуме садржај различитих информатив- них текстова; 

– разуме дуже и сложеније, лексички бо- гатије и стилски разноврсније књижевне текстове; 

– користи спонтано и самостално циљни језик као језик комуникације у учионици и ван ње; 

– говори о одреɻеним 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, аргументаци- ју и коментаре; 

– излаже свој став и подржава предности и истиче мане различитих опција; 

– брани и заступа свој став и изражава сла- гање или неслагање са саговорником; 

– пише есеје о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања, изно- сећи сопствено 
мишљење, аргументујући своје ставове и наглашавајући релевантне детаље; 

– пише прегледе/сажетке књига, филмова, тв емисија и др; 

– пише текст примењујући правила пра- вописа и интерпункције, повезујући све делове текста у 
смислену целину; 

– описује стварне и измишљене догаɻаје, утиске, мишљења, осећања; 

– истиче предности и мане неке појаве  или поступка, поштујући начела/правила одреɻеног 
текстуалног жанра; 

– сажима, препричава и систематизује садржаје и информације из сложенијих текстова; 

– пише детаљне извештаје у којима тражи или преноси релевантне информације и објашњења, 
користећи стандардне форму- ле 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 чланак, користећи се устаљеним изразима за одбијање/прихватање позива, упућивање 
извињења; 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 2 
2.1Vocabulary- personality and relationships 

2.2 Reading – Multiple matching 
2.3. Grammar – Perfect and Continuous tenses 
2.4. Future in the past 
2.5 Listening – Sentence Completion 
2.6 Speaking – Speculating about appearance 
2.7 Writing – A formal letter-e mail 
Focus review 2 

 

Увођење вокабулара везаног за учење и 
дискусија о техникама учења. Применити 
одговарајуће врсте /технике читања, 
писања чланка на задату тему. Увести 
модалне глаголе.Користећи 
комуникативни приступ и еклектички 
метод обрадити разумевање главних идеја 
чланка о студирању у 
иностранству.Обрадити разликовање 
модала у прошлом,будућем и садашњем 
временском аспекту. Користећи 
комуникативан метод рада увежбати како 
да се дају аргументи са пратећим 
разлозима. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.3.2.1.4.4 2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 3.2.1. 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 Let’s eat (3.1-3.7 & Review)–Припрема хране 
и начини исхране Време: ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :исхрана-compound nouns, collocations, phrasal verbs. 

Учењепрелазних и непрелазних глагола као и не/одвојивих фразалних глагола.  

И
сх

о
д

и
 

– 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 туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају 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 кому- никацији 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 различи- тим 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 разли- читих, културно 
условљених вредности и ставова. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 3 
3.1Vocabulary- Top Chef's Pet Hates 

3.2 Reading – Multiple choice 
3.3. Grammar – Transitive and Intransitive Phrasal 

Verbs 
3.4.Particles in Phrasal Verbs 
3.5 Listening –Multiple matching 
3.6 Speaking –Responding appropriately in 

conversation 
3.7 Writing –A Proposal 
Focus review 3 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
кување и обедовање и уче колокације везане за исхрану, 
фразалне глаголе и сложене именице које користе 
приликом припреме и конзумације хране. Упознати 
ученике са прелазним и непрелазним глаголима као и са 
фразалним глаголима. Обратити пажњу на  
проналажењу  специфичних детаља у текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се води разговор,наглашавају одређене ствари 
у говору,лјубазно одбија нешто и показује 
интересовање.. Обрадити писање предлога - увод, главни 
параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IVThe New Thing (4.1-4.7 & Review) 

Забава 
Време: НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : music industry, success and failure, technology. Разумевање главних идеја неког монолога. 
Разумевање главних идеја чланка.Учење о изражавању облика помоћу инфинитива. Учење како да се нагласи 
нешто у реченици. Учење писања критике неког производа. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

– примењује стратегије читања које омо- гућавају откривање значења непознатих речи; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о различитим конкретним и 
апстрактним темама; 

– разуме садржај различитих информатив- них текстова; 

– разуме дуже и сложеније, лексички бо- гатије и стилски разноврсније књижевне текстове; 

– користи спонтано и самостално циљни језик као језик комуникације у учионици и ван ње; 

– говори о одреɻеним 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, аргументаци- ју и коментаре; 

– излаже свој став и подржава предности и истиче мане различитих опција; 

– брани и заступа свој став и изражава сла- гање или неслагање са саговорником; 

– пише есеје о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања, изно- сећи сопствено 
мишљење, аргументујући своје ставове и наглашавајући релевантне детаље; 

– пише прегледе/сажетке књига, филмова, тв емисија и др; 

– пише текст примењујући правила пра- вописа и интерпункције, повезујући све делове текста у 
смислену целину; 

– описује стварне и измишљене догаɻаје, утиске, мишљења, осећања; 

– истиче предности и мане неке појаве  или поступка, поштујући начела/правила одреɻеног 
текстуалног жанра; 

– сажима, препричава и систематизује садржаје и информације из сложенијих текстова; 

– пише детаљне извештаје у којима тражи или преноси релевантне информације и објашњења, 
користећи стандардне форму- ле 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/меј- лове/позивнице, користећи се устаљеним изразима за 
одбијање/прихватање позива, упућивање извињења; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 4 
4.1Vocabulary- The History of Recorded Music 

4.2 Reading – Cross Text Matching 
4.3. Grammar –Infinitives 
4.4. Sentence Modifiers 
4.5 Listening – Multiple choice 
4.6 Speaking – Agreeing/Disagreeing 
 

 
 Увести вокабулар везан за забаву, музику, 

технологију користећи комуникативни приступ и 
еклектички метод.  

Објаснити писање  критика неких производа и  
суштину и битне појединости монолошког излагања. 
Упознати ученике са техникама проналажења  
специфичних појединости у дужем тексту са претежно 
сложеним структурама, у коме се износе мишљења, 
аргументи и критике о храни. Вежбати у пару или групи 
изражавање слагања или неслагања. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IVThe New Thing(4.1-4.7 & Review) 

Забава 
Време:ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Понављање градива из претходне наставне теме. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

4.7 Writing – A Review of a Product 
Focus review 4 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

V - ТЕМА/МОДУЛ: VAll in a Day’s Work(5.1-5.7 & Review) Време:ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :новац, посао,запошљавање. Учењео герунду. Разумевање детаља текста. Учење структуре 
текста. Учење изражавања начина на који одуговлачимо да искажемо мишљење у говору.. Учење писања „за 
и против“ есеја. 

И
сх

о
д

и
 

– разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, укључујући и оне у којима постоји 
узрочно-последични и/или хронолошки след од неколико једностав- нијих корака које треба обавити, и то у 
различитим приватним и јавним кому- никативним ситуацијама и у образовном контексту, исказаних 
споријим ритмом и сасвим разговетном стандарднојезичком артикулацијом, уз минимално ометање 
позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и важније поједино- сти монолошких излагања на познате теме, друштвено 
релевантних, узрасно примерених и у складу са личним интересовањима, 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 (главну тему и најважније споредне елементе тематике, актере и 
њихове меɻусобне односе, околности радње, заплет и епилог, хронологију дешавања у општим цртама, главне 
узрочно-последичне аспекте) 

у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама, у којима се обраɻују блиске, познате и 
узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости дијалошких форми у којима учествује 
двоје или више говорни- ка, уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и блиске 
теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких елемената и споријег ритма, без упадљивих 
индивидуалних говорних специфичности и паралелног говора учесника у комуникацији (тзв. 

„упадања у реч”), а уз евентуална пона- вљања и појашњења (по потреби); 

– разуме једноставнија образложења ставова и мишљења саговорника, прати нит аргу- ментације и 
евентуалне противаргументе, формулисане једноставнијим језичким средствима и изнете на недвосмислен 
на- чин, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину тематски повеза- них појединости у текстовима савремене музике 
различитих жанрова, уз поновљена 

слушања и одговарајућу припрему; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

UNIT 5 
5.1Vocabulary- Working for Nothing  

5.2 Reading – Multiple matching 
5.3. Grammar – Gerunds 
5.4. Prepositional phrases 
5.5 Listening – Multiple choice 
5.6 Speaking – Buying time 
5.7 Writing –  An essay 
Focus review 5 

 

Увести  вокабулар везан за одабир 
занимања,посао и новац.Упознати ученике са  
изражавањем и правдањем мишљења. Увести писање „за 
и против“ есеја и одговарајуће врсте /технике читања. 
Објаснити писање  есејана задату тему. Упознавање 
ученика са  употребом герунда и предлога. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI JOURNEYS(6.1-6.7 & Review)Путовањa Време: ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :travel and sightseeing, transport. Учењео напредним структурама поређења. Разумевање 
детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту и повезивање делова текста. 
Учење како се пореде слике.Учење писања извештаја. 

И
сх

о
д

и
 

– тумачи и описује илустрације, табеле, слике, графиконе, истичући релевантне детаље; 

– пише формална и неформална писма/меј- лове/позивнице, користећи се устаљеним изразима за 
одбијање/прихватање позива, упућивање извињења; 

– 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 туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају и разумеју 
други људи и културе; 

– дискутује аргументовано о културној условљености понашања због које су различити феномени 
опажени као уобича- јени, 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 кому- никацији 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 6 
6.1Vocabulary- Travelling for the First Time 

6.2 Reading – Gapped text 
6.3. Grammar – Advanced Comparative Structures 
6.4. Words and Phrases with EVER 
6.5 Listening – Multiple matching 
6.6 Speaking – Comparing photos 
6.7 Writing –  An Report 

Focus review 6 

Увести вокабулар везан за путовања, разгледања места, 
превоз. Обрадити  напредне структуре поређења. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
поредити две слике.  Објаснити значај  детаља дијалога 
и разговора користећи стратегију слушања и вежбу 
допуни реченицу.Објаснити  писањеизвештаја. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII Express Yourself(7.1-7.7 & Review) 
Изрази себе Време:ФЕБРУАР/МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара :theatre, musicals,art,culture, compound adjectives.Учењео кондиционалима. Разумевање 
главних идеја кратког монолога. Учење тражења одређених детаља у чланку. Учење напредних форми 
кондиционала. Учење како се дикутује о прдностима или недостацима нечега. Учење како се оцењује 
филм/књига. 

И
сх

о
д

и
 

– разуме и извршава упутства и налоге за различите активности, укључујући и оне у којима постоји 
узрочно-последични и/или хронолошки след од неколико једностав- нијих корака које треба обавити, и то у 
различитим приватним и јавним кому- никативним ситуацијама и у образовном контексту, исказаних 
споријим ритмом и сасвим разговетном стандарднојезичком артикулацијом, уз минимално ометање 
позадинским шумовима; 

– разуме општи садржај и важније поједино- сти монолошких излагања на познате теме, друштвено 
релевантних, узрасно примере- них и у складу са личним интересовањима, 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 (главну тему и најважније споредне елементе тематике, актере и 
њихове меɻусобне односе, околности радње, заплет и епилог, хронологију дешавања у општим цртама, главне 
узрочно-последичне аспекте) 

у краћим медијски подржаним аудио и аудио-визуелним формама, у којима се обраɻују блиске, познате и 
узрасно примерене теме; 

– разуме општи садржај и идентификује важније појединости дијалошких форми у којима учествује 
двоје или више говорни- ка, уколико је реч о размени информација, мишљења и ставова на познате и блиске 
теме из свакодневног живота, уз употребу стандарднојезичких елемената и споријег ритма, без упадљивих 
индивидуалних говорних специфичности и паралелног говора учесника у комуникацији (тзв. 

„упадања у реч”), а уз евентуална пона- вљања и појашњења (по потреби); 

– разуме једноставнија образложења ставова и мишљења саговорника, прати нит аргу- ментације и 
евентуалне противаргументе, формулисане једноставнијим језичким средствима и изнете на недвосмислен 
на- чин, уз евентуалне пропратне невербалне и паравербалне комуникативне сигнале; 

– разуме садржај и већину тематски повеза- них појединости у текстовима савремене музике 
различитих жанрова, уз поновљена 

слушања и одговарајућу припрему; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 7 
7.1Vocabulary- How the Lion King came to Reign 

7.2 Reading – Multiple choice 
7.3. Grammar – Advanced Conditionals 
7.4.  Phrases with IF 
7.5 Listening – Multiple choice 
7.6 Speaking – Discussing advantages/disadvantages 
7.7 Writing –  An Review of a book/film 

Focus review7 

Увести вокабулар везан за уметност, културу медије и 
комуникацију. 
 Обрадити наредне форме кондиционалних реченица. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
објаснити како се раговара о истицању предности и 
недостатака.   Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку.Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима  
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIIIText me(8.1-8.7 & Review)Пошаљи ми 
поруку Време:МАРТ/АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :technology,information, mind. Учење о индиректном говору. Разумевање структуре текста. 
Учење како се изражава наглашавање у говору. Учење како се пише формални мејл или писмо. 

И
сх

о
д

и
 

– анализираразличитеаспектеекосистемаидруштвеногсистемасвојеземљеиземаљачијијезикучи; 
– објашњава и критички анализира могући узрок неспоразума у интерперсоналној и интеркултурној комуникацији; 
– процењује како властита и туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају и разумеју други људи и културе; 
– дискутује аргументовано о културној условљености понашања због које су различити феномени опажени као уобича- јени, 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 кому- никацији 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 различи- тим 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 разли- читих, културно условљених вредности и ставова. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 8 
8.1Vocabulary- Why the modern world is bad for your brain 

8.2 Reading – Multiple choice 
8.3. Grammar – Reporting Verb Patterns 
8.4. Passive Reporting Structures 
8.5 Listening – Multiple choice 
8.6 Speaking – Adding emphasis 
8.7 Writing –  A Formal letter/mail 

Focus review 8 

Обрадити вокабулар : technology, information, mind. 
Обрадити и користити их у свакодневном говору. 
Објаснити важност разумевањa и структуру текста. 
Вежбати како се изражава мишљење у вези са модерном 
технологијом и указује на предности или мане.Вежбати 
како се пише формално писмо/мејл где се изражава 
мишљење. Користити методе/технике и облике рада, 
које активирају ученике и у којима су самосталнији у 
раду: анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: IX  Future Generation(9.1-9.7 & 
Review)Будуће генерације Време:АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :global warming, environmental issues,animal idioms, synonyms.Учење о инверзијама у 
реченици ради наглашавања. Разумевање структуре текста. Учење како се изражава дају претпоставке. Учење 
како се пише формални есеј. 
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– анализираразличитеаспектеекосистемаидруштвеногсистемасвојеземљеиземаљачијијезикучи; 
– објашњава и критички анализира могући узрок неспоразума у интерперсоналној и интеркултурној комуникацији; 
– процењује како властита и туɻа уверења и вредности утичу на начин на који се опа- жају и разумеју други људи и културе; 
– дискутује аргументовано о културној условљености понашања због које су различити феномени опажени као уобича- јени, 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 кому- никацији 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 различи- тим 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 разли- читих, културно условљених вредности и ставова. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 9 
9.1Vocabulary- The facts about meat consumption and its 
effect on the environment 

9.2 Reading – Gapped text 
9.3. Grammar – Inversion after adverbials 
9.4. Extra IT 
9.5 Listening – Sentence Completion 
9.6 Speaking – Speculating about photos 
9.7 Writing –  An Esaay introductions 

Focus review 9 

Обрадити вокабулар : global warming, environmental 
issues,animal idioms. Обрадити и користити их у 
свакодневном говору. Објаснити важност разумевањa и 
структуру текста. Вежбати како се изражава мишљење у 
вези са загађењем живтне средине.Вежбати како се пише 
формални есеј где се изражава мишљење. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: географија,  ликовно- цртежи, музичко 
васпитање-, верска настава- грађанско васпитање-
историја,српски језик Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације    

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus5, радна свеска, аудио CD,DVD-ROM, ActiveTeach    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languagesin Grammar school Leskovac 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
Comparing countries: food 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Социологија 

Образовни 
профил: 

Друштвено - језички смер Разред: IV 

Предмет: Социологија 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

99 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Програм Социологије у гимназији подразумева да се његово пуно остварење реализује у 
корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, историја, 
филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, 
ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите ваннаставне активности. Садржај 
програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака 
предмета, који се не односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овладавање 
вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба 
презентовати кроз четири веће тематске области, које третирају различите теоријске и практичне 
аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена структура и 
друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и 
политички аспекти друштва); појаве и проблеми савременог друштва. Важно је да ученици разумеју 
специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких 
оријентација и ниво њихове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученицима 
дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних социолошких 
истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко 
истраживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младнх о квалитету нашег 
образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или наркоманије код младих...). 
Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације сматрамо посебно важним јер они 
представљају неопходни појмовни апарат за разумевање основних облика друштвеног живота, што 
ће допринети формирању аутономног вредносног система у складу са основним вредностима 
правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности и допринети развоју личног и националног 
идентитета уз развијање мултикултурализма. 3 Препоручује се наставницима да ове појмове 
проширују и стално користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да 
је свет културе омеђен управо људским потребама, нормама и вредностима, да оне посредују између 
човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално 
и социјално биће. Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких 
теорија класа, што је од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и друштвених промена 
у савременом друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, 
односима и главним изворима моћи, елити и квазиелити унутар српског друштва. Тема друштвених 
неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о 
различитим облицима неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, 
глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и историјске изворе и последице по појединца 
и друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима и нивоима 
неједнакости у нашем друштву, као и начинима за њихово евентуално ублажавањс или 
искорењивање. Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно 
двојство човека и друштва, својства сталности и променљивости. Упознавање ученика са раним и 
савременим теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и 
облицима треба комбиновати са ученичким радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу 
изнетих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и 
последицама друштвених промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју 
властити положај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне неједнакости, које утичу 
на степен њихове властите социјалне слободе, како би били у позицији да критички промисле и 
одговоре који је то пут ка друштву који даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај 
друштвених промена на личном и општем плану. Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, 
треба да користе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална ауторска дела, бројна 
теоријска и емпиријска социолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, али и 
- интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове, аудио или видео записе, јер 
су то облици комуникације блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати многи 
проблеми живота у савременом свету. Важно је да сами наставници користе различите изворе 
информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе ученике да самостално проналазе 
одговарајуће информације и да успоставе критички однос према њима. Природа садржаја овог 
предмета омогућава коришћење различитих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике 
и повећавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба да се одвија у складу са 
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са 
одговарајућим методичким активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је 
применити и друге различите облике радионичарског рада (симултана индивидуална активност, рад 
у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних 
техника активног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање са 
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техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 
презентовању одређених тематских области и појмова ученике треба подстаћи да критички 
преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и интерпретирају их у социолошком 
кључу - на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског 
и ширег глобалног друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да проналазе информације, да 
их критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу дијалога, да 
аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта 4 или сопствене ставове. Вредновање 
ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку од поменутих 
активности ученика, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују како 
наставници, тако и ученици. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени 
напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других ученика у групи, 
увек уз одговарајућу аргументацију 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели 

савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална знања 
о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције 
потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

 
 Задаци образовно – васпитног рада: 

- овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе; 

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама; 

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву; 

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и 

очувања националне и светске културне баштине; 

- унапреде и прошире општу културу; 

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских,  

образовних, родних, класних, етничких, глобалних...); 

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 

проблема; 

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 

критички однос према њима; 

- унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става; 

- унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, 

тимског рада). 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Одређење социологије Време: Септембар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави социологија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком социологије, социолошким  дисциплинама и методама, 
социолошким теоријама, различитим присуприма друштвене стварности 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања, фазама истраживачког поступка и техникама прикупљања подата 

- Упознавање ученика са основним обележјима модернизације 

- Упознавање ученика  са значајем културе за човеков живот у друштву, основним вредностима и 
нормама у друштву као и појмом традиције и промене  
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- Формулише социологију као науку  

- Објасни специфичности истраживачког поступка и социолошке методе 

- Утврди разлике између традиционалног и модерног друштва 

- Разуме основне елементе савремене социолошке теорије  

- Објасни сложеност односа између појединца, друштва и културе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Појам социологије 
- Основни социолошки проблеми и дисциплине 
- Основе истраживачких техника социологије 
- Појам модерности и традиције 
- Однос појединца у друштву и култури  

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања,  питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима    

II - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвена структура и систем Време: Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са  појмом структуре и система 

- Упознавање ученика са појмом и поделом друштвених група, друштвених организација и 
институција  

- Упознавање ученика са врстама друштвених стратификација, појмом друштвене покретљивости,  

- Упознавање ученика са значајем теорија друштвених  класа 

- Новије теорије класа и класна анализа Србије 

И
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- Објасни значај друштвених група, институција и организација за функционисање друштва 

- Разуме појам бирократизације друштва 

- Разуме разлизуте врсте друштвене стратификације 

- Опиште услове друштвене покретљивости 

- Примени знања о класама на анализу савременог друштва 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

- Појам структуре и система 
- Подела друштвених група 
- Друштвене организације и институције 
- Врсте и значај друштве стратификације као и 

друштвене покретљивости 
- Теорије класне анализе 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу заједно отклањамо нејасноће, 
недоумице 

- За све наставне јединице у оквиру теме важи 
исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају текст из додатне 
литературе у ком су дати адекватни појмови 

- Факултативни задаци 
- Дискусија и поређење проблема из тог перида 

са савременим добом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, додатна литература-факултативни задаци, стручна литература, презентација, 
интернет, научне емисије, часописи, филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Констаност и самосталност у учествовању у раду на часу, у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима    

II- ТЕМА/МОДУЛ: Друштвене неједнакости Време: Новембар  

Ц
и

љ
е
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- Појам друштвеног положаја, улоге и угледа 

- Упознавање ученика са теоријама друштвених елита, појмом статусне групе и друштвене моћи 

- Упознавање ученика са појмом друштвених неједнакости као и са развојем идеје о друштвеним 
неједнакостима 

- Упознавање ученика са основним облицима друштвених неједнакости са акцентом на савремене , 
глобалне економске неједнакости 

- Упознавање ученика са значајем класне анализе за проучавање друштвених неједнакости 
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- Дефинише појмове друштвене структуре и система и њихову међусобну условљеност 

- Наведе различите статусне групе у свом окружењз као и схвати значај друштвених елита 

- Дефинише појам друштвених неједнакости као и различите идеје о једнакости 

- Наведе узроке сиромаштва који произилазе из глобалних економских неједнакости 

- Промени толерантан однос према супротном полу и друштвеним различитостима које су ствар 
слободног избора 

- Објасни значај класних неједнакости у проучавању савременог друштва 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Друштвени положај улога и углед 
- Статусне групе, моћ и елита,  
- Теорија друштвених елита 
- Појам друштвених неједнакости 
- Развој идеје о друштвеним једнакостима 
- Облици друштвених неједнакости 

 

- Обнављање и усмено излагање усвојеног знања 
из области друштвених неједнакости 

- Дебата на тему друштвеног угледа и личног 
поштовања 

- Индивидуалне анализе припадности  статусним 
групама, приступ  моћи и елитама 

- Факултативни задаци-анализа  
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Уџбеник,  стручна литература, препоручени релевантни сајтови, емисије, филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима    

III- ТЕМА/МОДУЛ: Друштвене промене и развој Време: Децембар  

Ц
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- Способност ученика да повеже претходна усвојена знања о друштву са друштвеном динамиком,  

- Усвоје знање и разликују појмове раст, развој и напредак, као узроке друштвених промена 

- Схвате различите моделе објашњења друштвених промена 

- Упознају се и разумеју основне демографске појмове, феномен демографске транзиције као и 
најважније елементе популационе политике 

- Упознају се са појмом рада, развојем друштва и различитим овлицима производње, разумеју поделу 
рада  

- Усвоје знања о променама у организацији производње током историје 

И
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- Објасни појам друштвених промена и њихове различите облике 

- Објасни појам раста, развоја и напретка 

- Објасни основне демографске појмове 

- Наведе мере популационе политике 

- Развије критички приступ друштвеним појавама, које се тичу кретања становништва 

- Дефинише појам рада и образложи његов значај 

- Развије свест о потреби целоживотног образовања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Друштвене промене, раст, развој и напредак 
- Модели објашњења друштвених промена 
- Демографија и основни демографски појмови 
- Основне мере популационе политике 
- Појам рада, развој друштва и различити овлици 

производње 
- Подела рада и промене у организацији 

производње 

- Ученици повезују претходну област 
- Разговор на часу о разлучитим друштвеним 

променама које се могу уочити у непосредном 
окружењу 

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

- Рад у групама на тему ,,Изазови са којима је 
суочена наша цивилизација и који су могући 
одговори на те изазове,, 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, факултативни задаци, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, 
филмови, емисије 

П
р
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима    



Гимназија, 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Култура, ралигија Време: Јануар, Фебруар  
Ц
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- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практично 
примене аргументе у дебати и дискусији на одређене проблеме са социолошког становишта  

- Ученици су способни да усвоје нова знања  која се тичу комплексног  појма културе, основних 
елемената културе, културне разноврсности, евроцентризма и цивилизације, да схвате различите 
облике културе и пре свега направе јасну разлику између културе, с једне стране, и кича и шунда, са 
друге стране, као манифестација масовне културе   

- Ученици ће усвојити знања о узроцима настанка религије, појму и елементима религије, подели 
религије и стећи основу за социолошки проступ проучавању религије, верских организација као 
појавних облика религијског утицаја на друштво   

- Ученици ће усвојити знања о процесу секуларизације савременог друштва као друштвеном 
феномену 

И
сх

о
д

и
 

- Дефинише културу и објасни однос културе и друштва 

- Наведе елементе културе 

- Образложи становишта евроцентризма и културног релативизма 

- Утврди разлику између разлочитик облика културе 

- Објасни значај супкултурних творевина, феномене кича и шунда 

- Дефинише религију и њене елементе 

- Објасни социолошки приступ проучавању религије 

- Разликује цркве и секте, као и феномен деноминације  

- Анализира утацај процеса секуларизације на друштвени живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Схватање појма културе као и подела на 
материјалну и духовну културу 

- Елементи културе, културна разноврсност и 
облици културе 

- Појам религије, елементи и подела религије 
- Социолошки проступ проучавању религије 
- Верске организације и њихов утицај на друштво 
- Секуларизација и савремено друштво 

 

- Ученицима ће бити представљена повезаност 
претходне лекције       ,, појединац, култура, 
друштво,,  тј., основни појмови који се тичу 
социјализације, норме и вредности , традиција 
са актуелном темом 

- Ученици ће на часовима радити и на тексовима 
руског писца А.П. Чехова који указује на 
основне особине које одликују културне људе 

- Дебата на тему односа елитне и народне културе  
- Дебата на тему ,, да ли је бог створио човека или 

је човек створио бога,, 
- Разговор са ученицима о опасностима деловања 

верских секти у непосредном окружењу  
- Одређени час, по договору са ученицима, у овом 

периоду биће конципиран тако, да ученицима 
објасним јаке и слабе стране њиховог рада уз 
критички став који треба да афирмише јаче 
стране њихове одељенске заједнице уз залагање 
сваког појединца. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на научним доказима 
и документарни 

П
р
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е
 

Инструменти 
Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика. 

ОС по нивоима    

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Политика и идеологија Време: Март 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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е
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- Ученици ће бити у стању да разумеју значење појма политика и како се она мењала кроз историју 

људског друштва и на тај начин створе паралелу са модерним схватањем политичког живота 

- Ученици су усвојили знања о основним елементима политичке структуре као и о најважнијим 
постулатима политичке културе као неопходног састојка грађанског друштва 

- Ученици су усвојили знања о значењу појма идеологије и у стању су да разликују основну поделу 
идеологије, као и тренд настанка нових идеологија и претпоставке о будућности идеологија 

И
сх

о
д
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- Дефинише појам политике 

- Наведе основне функције државе 

- Објасни структуру,начин деловања и функције политичких странака, 

- Образложи значај политичке културе 

- Наведе чиниоце који доводе до настанка нације и процени значај нација у савременом друштву 

- Наведе најзначајније дефиниције идеологије 

- Објасни разлику између класичних и савремених идеологија 

- Дефиниђе верски фундаментализам, идеје феминизма и екологизма 

- Процени будућност идеологије 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Одређење политике и настанак модерне државе 
- Политичке странке и друштвени покрети  
- Политичка култура 
- Етничке заједнице, етничке интеграције и сукоби 
- Типови национализама 
- Шта је идеологија 
- Класичне политичке идеологије 
- Новије идеологије и будућност идеологија 

- Ученицима  ће бити предочена дефиниција 
појма политика и историјски развој државе као 
друштвене творевине 

- Ученици ће износити своје мишљење о 
узроцима рата у бившој Југославији и 
евентуалном утицају национализма    

- Ученици ће изложити своја схватања слободе, 
политике и важности  деловања политичких 
странака и друштвених покрета у савременом 
друштву 

- Ученици ће дебатовати о феномену верког 
фундаментализма, екологизма и феминизма 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, научни 
часописи итд. 
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 Инструменти 

Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, примена стечених знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима    

V - ТЕМА/МОДУЛ: Породица и социјално-патолошке појаве у 
урбаном друштву 

Време: Април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици препознају  основне елементе и функције породице 

- Ученици  разумеју проблеме са којима се суочава породица у савременом друштву и у стању су да 
препознају рауличите облике насиља у породици 

- Ученици разумеју опасности које вребају у социјалном окружењу а које воде ка малолетничкој 
деликвенцији и другим облицима друштвених девијација 
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- Упореди традиционалну и савремену породицу  

- Наведе релативно трајне функције породице 

- Образложи узроке и последице насиља у породици 

- Процени значај породице за функционисање друштва 

- Објасни шта су социјално патолошке појаве 

- Наведе узроке девијантног понашања 

- Наведе узроке екслозије преступништва међу младима  

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

- Основни појмови социологије породице 
- Облици насиља у породици 
- Будућност породице у савременом друштву 
- Друштвене девијације 
- Малолетничка деликвенција и остали облици 

друштвених девијација 
 

- У раду у групи ученици дискутују да ли 
недостатак традионалних узора води 
потчињавању великим ауторитетима, као што 
су држава, бог, звезде масмедија 

- У овиру теме о Друштвеним девијацијама, 
ученици износе мишљење о утицају медија на 
експлозију криминала и девијантног понашања 
код младих 

- Ученици поред уџбеника користе и стечена 
знања из осталих наука, од језика до 
свакодневних медијски заступљених тема на 
сајтовима, повезују и самоиницијативно 
предлажу часове на којима ће повезати све 
релевантне изворе и по групама радити 
одређену тему 

- Ученици раде презентације са одређеним 
проблемом, неке групе ученика повезују 
презентацију са изабраним Матурским радом и 
будућем студирању на Високо – образовним 
студијама 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, филмови, 
књиге 
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ћ
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, презентација, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима    

V - ТЕМА/МОДУЛ: Млади у савременом друштву Време: Мај 

Ц
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- Ученици ће усвајањем нових информација , подићи свест о важности еколошких проблема у 
савременом друштву 

- Ученици ће знати шта значи  слобода и одговорност према животу и реалном свету који нас окружује 
и који има ограничене ресурсе 

- Ученици ће имати више сазнања о појму пореклу и узроцима глобализације, као и о ризицима који 
она носи са собом 

- Ученици ће развити свест о сопственој важности у савременом друштву и неопходности 
партиципирања у циљу стварања бољег друштва 
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- Прикаже утицај извештаја римског клуба  

- Објасни теорију одрживог развоја 

- Наведе изворе еколошких опаснисти и заузме став о заштити наше планете 

- Дефинише процес глобализације, порекло и узроке 

- Наведе последице глобализације и објасни деловање антиглобализацијских покрета 

- Наведе основне теме социологије омладине 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Социолошки аспекти еколошке кризе 
- Границе раста-Римски клуб 
- Извори еколошких опасности 
- Ризично друштво и поглед на будућност 
- Глобализација и ризици глобализације 
- Антиглогализацијски покрети и будућност 

глобализације 
- Основни појмови социологије младих 

 

- Ученици ће разумети  екологизам и важност 
развијања свести о заштити животне стедине 

- Настава из ове области   биће спојена са 
савременом науком пред којом се мора 
поставити питање моралне одговорности, кроз 
питања и одговоре покушаћемо да заједно 
предложимо нека од могућих решења 

- Ученици ће на часу, у форми дебате, 
расправљати о томе да ли је глобализација 
могућа без савремених видова комуникације и  
да ли је Мек Доналдс генератор глобализације 

- Ученици ће на часу дискутовати о феномену 
слободног времена  

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси 
Уџбеник,  стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне емисије, часописи, 
филмови, књиге 
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању есеја, примена стечених знања, 
питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима    

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Филозофија 

Образовни 
профил: 

Друштвено - језички смер Разред: IV  

Предмет: Филозофија 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

99 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Настава Филозофије конципирана је тако да сe ученици оспособе да конципирају и интерпретирају 
специфична питања и проблеме основних филозофских дисциплина у контексту одређених 
филозофских епоха, праваца и учења. 
-  ученицима ће знати да разликују карактер и методе филозофског и научног истраживања и 
критички сагледавају домете и могућности различитих врста сазнања јер настава филозофије се 
реализује тако да комбинује различите изворе из скоро свих области људске делатности. 
- Такође, на настави се користи стручна литература, како би ученици усвојили и интерпретирали са 
разумевањем и у датом контексту филозофску терминологију, да ли вербално или у писаној форми, 
а у зависности од проблематике којом се баве. 
- Ученик је способан да развије проблемски начин мишљења који одговара природи филозофије, 
њеним истраживачким методама и отворености за стално преиспитивање. Кроз интерпретацију 
филозофских текстова и евалуацију аргумената ученик на часу практикује самостално и критичко 
мишљење, практикује одговарајуће врлине, ставове и вредности попут интелектуалне отворености 
и радозналости, уважавања сведочанства и доброг аргумента, показује спремност на самокритику, 
толерантност на различитост у мишљењу. Критички просуђује различита филозофска становишта 
о основним етичким и естетичким принципима о праведној и рационалној организацији друштва 
тако што анализира њихову логичку конзистентност, културно – историјску условљеност и 
претензије на универзално важење. 

Циљ образовно – васпитног рада: 
- да ученици развију спосибност за систематско, самостално, проблемски интонирано, рефлексивно и критичко 

мишљење које ће им омогућити и олакшати мисаоно и вредносно орјентисање у савременом свету, које ће их 
оснажити у формирању сопственог погледа на стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно 
одлучивање и делање у животу. 

- ученици ће изградњом знања и вештина својствених филозофски култивисаној мисли, бити оспособљени да 
свестрано анализирају стварност и решавају теоријске и практичне проблеме, да своје ставове и уверења 
поткрепљују уверљивим логичким аргументима, просуђујући ваљаност и релевантност аргументације, критички 
користећи разноврсне изворе информација. Такође, ученици ће бити у могућности да при процени и избору 
поступака еволуирају различите погледе на стварност и руководе се вредностима истине, добра, праведног и лепог, 
чији смисао и значај откривају испитујући карактеристичне филозофске, научне, естетске, религијске и 
културолошко – социјалне проблеме. 

   Задаци образовно – васпитног рада: 
- упознају значај логичког мишљења како у процесу учења тако и у свакодневном животу; 
- упознају значај примене логичког мишљења у филозофији, наукама и уметности; 
- упознају значај логичког решавања проблема; 
- упознају значај примене логичког размишљања у свакодневном животу; 
- упознају и развију проблематику логичког мишљења; 
- упознају и развију способност логичког расуђивања; 
- упознају и развију могућност исправног и истинитог мишљења уз разликовање истих; 
- упознају и формирају исправно поимање језика и његове улоге у процесу сазнања; 
- науче да исправно формирају појмове, како научне тако и ненаучне, као и истините судове и закључке; 
- усвоје наставне садржаје логике и филозофије са научног аспекта као основ за академско образовање и 

професионални развој; 
- разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање сопствених и 

универзалних  норми понашања према околини у којој живе; 
- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за решавање 

актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 
- стекну способност интегративног – мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 
- развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 
- развију способност логичког, критичког мишљења, промишљања, суђења и закључивања приликом решавања 

проблема; 
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у филозофији и науци; 
- развију способност коришћења информационих технологија; 
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе филозофских и научних материјала и података који су на 

првом месту лако проверљиви; 
- развију способност за рад у тиму, самопроцену и самовредновање, самостално презентовање резултата рада; 
- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и очување националне и светске културне и 

интелектуалне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита њихови приоритетни задаци; 
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- развију свест о важности менталног и физичког здравља и практикују здраве стилове живота; 
- развију  ематију, толерантост и хуманост у понашању у заједници , без обзира на национале, религијске, полне и 

друге разлике међу људима; 
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Одређење филозофије Време: Септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави филозофија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком филозофије, филозофских школа и праваца, филозофским 
дисциплинама и методама, али и важности логичког и филозофског мишљења за остале области 
умних делатности и свакодневни живот 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања, филозофског од нефилозофског проблемског истраживања 

- Упознати ученике о исправности коришћења језика филозофије, повезаност мишљења, језика и 
опажања, као и проверљивости универзалних и ваљаних сазнања, етичких и естетских, и проблему 
субјективног сазнања и релативизацији система вредности 

- Упознавање ученика са одређем филозофије, етимологијом речи философија, постанком 
филозофије из чуђења, и како одредити филозофију и чиме се она бави 

И
сх

о
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- Формулише филозофски релевантно питање и уочи филозофски проблем у неком тексту или 
феномену 

- Објасни због чега није могуће јединствено одређење тога шта је филозофија и чиме се она бави 

- Одреди место филозофије међу облицима духовне културе – мит, религија, наука и уметност 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Појам филозофије 
- Основни филозофски проблеми и дисциплине 
- Однос филозофије и мита, религије, уметности и 

науке 

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р
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е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања,  питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима    

II - ТЕМА/МОДУЛ: Античка филозофија Време: Октобар 

Ц
и

љ
е
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и

 

- Упознавање ученика са значењем речи архе, почело, космологија, апеирон, хиле 

- Упознавање ученика са првим филозофским проблемима и првим филозофима Космолошког 
периода – Милетска школа 

- Упознавање ученика са проблемом Бића, кретања и мноштва 

- Упознавање ученика са супротстављеним становиштима о постанку света (Хераклит и Парменид) 

- Упознавање ученика са плуралистичким становиштима у филозофији природе – атомисти, 
питагорејци, Емпедокло и Анаксагора 
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- Одреди место филозофије међу облицима духовне културе – мит, религија, наука, уметност 

- Пореди карактеристике, домене и могућности различитих извора и типова сазнања (чулног, 
разумског и умственог) 

- Интерпретира проблеме, ауторске опусе и теорије који су репрезентативни за историјски развој 
филозофије 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Питање прапочетка 
- Питање прапочетка – Милетска школа 
- Проблем бића, мноштва и кретања – Хераклит и 

Елејска школа, атомисти, питагорејци, Емпедокле 
и Анаксагора 

- Значај супротности и тумачење природе – 
Хераклит 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу заједно отклањамо нејасноће, 
недоумице 

- За све наставне јединице у оквиру теме важи 
исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају текст из хрестоматије у 
ком су дати адекватни појмови 

- Дискусија и поређење проблема из тог перида 
са савременим добом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник,хрестоматија, стручна литература, презентација, интернет, научне емисије, 
часописи, филмови 

П
р
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Инструменти Констаност и самосталност у учествовању у раду на часу, у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима    
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III- ТЕМА/МОДУЛ: Античка филозофија Време: Новембар  
Ц
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љ
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- Усвајање знања о важности учествовања у јавном и политичком животу 

- Усвајање знања о врлини (арете) и знању (епистеме), Софистима, релативизацији знања, проблему 
субјективног и објективног знања, етичком и моралном деловању појединца и заједнице 

- Усвајање знања о Сократовом моралном деловању, општим и универзалним врлинама и знањима, 
Платоновим дијалозима кроз писану реч, миту о пећини и подвостручењу стварности, знања и 
морала 

- Усвајање знања о идејама као вечним и непропадљивим суштинама свега постојећег, Аристотеловим 
неслагањем са Платоновим оштрим раздвајањем идејног и материјалног света 

- Усвајање знања о метафизичким и онтолошким проблемима којима се антрополошки перид бави, 
као и знање о индивидуалном ангажовању у заједници, исправном коришћењу разума у циљу 
очувања душе као највеће људске вредности 
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- Формулише филозофски релевантно питање и уочи филозофски проблем у неком тексту или 
феномену 

- У прихватању сазнања и уверења предност даје рационалним разлозима у односу на друге ауторитете 
(откровење, традиција, мишљење већине) 

- Прикаже на примерима карактеристичне проблеме појединих филозофских дисциплина 
(метафизика, епистемологија, логика, етика, естетика, филозофија политике) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Проблем истине и привида (знање, мњење) – 
Елејска школа 

- Реторика и дијалектика – Софисти и Сократ 
- Метафизичко одређење стварности – Сократ, 

Платон, Аристотел 
- Знање, добро, врлина – Софисти, Скрат, 

сократовске школе, Платон и Аристотел 
- Проблем идеалног друштвеног поретка 

(праведности) – Платон, Аристотел 
- Питање индивидуалне среће – стоици и 

епикурејци 

- Обнављање и усмено излагање усвојеног знања 
из области Космолошког периода 

- Антрополошки период и усвајање 
терминологије на часу након сваке обрађене 
лекције (реторика, Агора, еристика, 
дијалектика, ерудита, мајеутика, дијалогос…) 

- Дискусија на тему смртне казне изречене 
Сократу, поимање врлине и знања у време 
античке епохе и данас 

- Критичко промишљање етичких и моралних 
ставова и аргументована одбрана сопсвених 
моралних ставова 

- Стоицизам и епикурејство – презентације и 
дебате на часу 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, препоручени релевантни сајтови, емисије, 
филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима    

IV- ТЕМА/МОДУЛ: Средњевековна филозофија Време: Децембар  

Ц
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- Способност ученика да повеже претходна усвојена знања тежњама античких филозафа за стварањем 
слободног друштва и инсистирању на правилној употреби разума као предуслов за бољим поретком 
друштва и утицај цркве и њене моћи на стагнацију свих људских напора да знањем побољшају 
положај појединца и заједнице у целини 

- Усвоје знања о вери, религији, филозофији, уметности и науци и њиховом положају у 
средњевековној епохи 

- Усвоје знања о схоластици, хришћанству и покушају многих милилаца да сачувају своја дела и 
животе од инквизиције, повезујући са претходним знањима стеченим из других области и предмета 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Прикаже на примерима карактеристичне проблеме појединих филозофских дисциплина 
(метафизика, епистемологија, логика, етика, естетика, филозофија политике) 

- Ситуира решења филозофских проблема, дебате и аргументе у историјски контекст и одређује 
њихов утицај на светоназор одређене епохе 

- Препознаје и избегава симплификације, предрасуде, стереотипије и уобичајене софизме у 
аргументацији 

- Користи идеје филозофски утемељеног умећа живљења (нпр. античких концепција умерености и 
еудајмоније) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Улога филозофије у формирању хришћанског 
учења 

- Однос вере и разума – Аурелије Августин 
- Платоновска и аристотеловска традиција у 

филозофији средњег века (проблем универзалија, 
докази о постојању бога, схоластика, ренесанса) – 
Тома Аквински, Авероес, Авицена, Абелар, 
Мајмонид 

- Ученици повезују претходну област 
антрополошког периода, тежње филозије за 
знањем, добрим, праведним, исинитим као 
највишим вредностима човека и 
средњевековном епохом, кроз дискусије и 
дебате након обрађене лекције, износе своје 
ставове о вери, религији, богу, поштујући 
различитост и уз међусобно уважавање  

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филмови, 
емисије 
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима    

V - ТЕМА/МОДУЛ: Филозофија новог доба Време: Јануар, Фебруар  
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- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практичну 
примену аргументоване дебате и дискусије на одређене проблеме са филозофског становишта  

- Ученици су способни да усвоје нова знања из филозофије новог доба респектујући све претходне 
заслуге човечанства и износећи аргументоване ставове у својој критици осталих области људске 
делатности 

- Ученици ће усвојити знања о филозофском приступу проблему сазнања, емпиријског, теоријског, 
као и научним покушајима да исте проблеме реше на другачији начин 

- Ученици ће усвојити знања о правцима у филозофији, емпиризму, рационализму, идеализму, и 
истим покушајима да дају решење на проблем узрочно последичне везе, проблем супстанце, 
простора, времена и могућности сазнања 

И
сх

о
д

и
 - Процењује значај различитих метафизичких и епистемолошких схватања за формирање модерног 

научног приступа изучавању природе, човека и друштва 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Схватање човека, природе и друштва у 
ренесансној и нововековној филозофији – 
филозофија науке и филозофија политике 

- Нови концепт науке и знања – рађање модерне 
науке (научна метода) 

- Проблем супстанције – Декарт, Спиноза, Лајбниц 
- Питање поузданог извора сазнања (емпиризам и 

рационализам) – Бекон, Лок, Хобс, Хјум и Баркли 
 

- Ученицима ће бити показано како изгледа и од 
чега зависи јачина и слабост аргументације на 
основу нових лекција које обрађују 
филозофију емпиризма и рационализма 

- Ученици ће на часовима радити и на тексовима 
из хрестоматије (Бекон, Лок, Хјум, Декарт, 
Спиноза, Лајбниц) и повезиваће са усвојеним 
знањима из области физике и математике 

-  Одређени час, по договору са ученицима, у 
овом периоду биће конципиран тако, да 
ученицима објасним јаке и слабе стране 
њиховог рада уз критички став који треба да 
афирмише јаче стране њихове одељенске 
заједнице уз залагање сваког појединца. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на 
научним доказима и документарни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика. 

ОС по нивоима    

VI - ТЕМА/МОДУЛ:  Филозофија новог доба Време: Март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати структуру аргументације и вредновање јачине и слабости аргумента 

- Ученици су усвојили знања о идеализму као филозофском правцу који је пробао да поред 
епистемолошких проблема, реши и проблеме човека и заједништва а то су вечити проблеми времена 
и простора, супстанције, узрок – последица, проблеми слободе, одређење универзалних моралних 
норми, бесмртност душе, границе и могућности сазнања, вере, бога , уметности итд. 

И
сх

о
д

и
 - Процењује значај различитих метафизичких и епистемолошких схватања за формирање модерног и 

научног приступа изучавању природе, човека и друштва 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Границе сазнања – Кантова критика сазнајних 
моћи 

- Начела разума у праву и политици (просвећеност 
и либерализам) – од француске револуције и 
просветитељства до револуције у филозофији 

- Ум и слобода – Кант 
- Од трансценденталног ка апсолутном субјркту – 

Фихте, Шелинг, Хегел 
- Умна синтеза стварности (спекулативни 

идеализам, марксизам) – Хегел, Маркс 

- Ученицима ће бити предочена и објашњена 
улога француске револуције и просветитељски 
савез француских енциклопедиста на 
револуцију у филозофији, тачније у Класичном 
немачком идеализму 

- Ученици ће из лекција о Кантовој филозофији 
па све до Маркса, моћи да разумеју значај 
слободе како за појединца тако и за зајеницу 

- Ученици ће изложити своја схватања слободе, 
права и одговорности уз поређење Кантовог, 
Фихтеовог, Шелинговог и Хегеловог 
становишта о истим 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, 
научни часописи итд. 

П
р
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ћ
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њ

е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, примена стечених знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима    
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VII - ТЕМА/МОДУЛ: Савремена филозофија Време: Април 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Ученици знају да препознају критику метафизике као заједничко полазиште различитих праваца у 
савременој филозофији 

- Ученици знају филозофске методе при решавању одређеног проблема 

- Ученици знају да се користе филозофском терминологијом када се баве критиком савременог 
друштва и проблема 

И
сх

о
д

и
 

- У дискусији разликује претпоставке и карактер сазнајног, моралног и естетског расуђивања, и у 
расправама о вредностима респектује принципе конзистентног логичког мишљења, кректног 
аргументовања и основне етичке вредности 

- Изводи практичне импликације одређене вредносне позиције и процењује њену релевантност или 
универзално важење неког етичког принципа у свакодневном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Критика метафизике као заједничко полазиште 
различитих праваца у савременој филозофији 

- Однос према наслеђу европске рационалности – А. 
Шопенхауер, Ф. Ниче 

- Однос према наслеђу европске рационалности  
- Егзистенција као питање слободе избора и 

одговорности – М. Хајдегер и К. Јасперс 

- Настава савремене филозофије у већој мери се 
изводи и базира на корелацији са другим 
дисплинама које се изучавају у школи али и 
свакодневним феноменима и проблемима 

- Ученици поред уџбеника користе и стечена 
знања из осталих наука, од језика до 
свакодневних медијски заступљених тема на 
сајтовима, повезују и самоиницијативно 
предлажу часове на којима ће повезати све 
релевантне изворе и по групама радити 
одређену тему 

- Ученици раде презентације са одређеним 
проблемом, неке групе ученика повезују 
презентацију са изабраним Матурским радом и 
будућем студирању на Високо – образовним 
студијама 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни 
часописи, филмови, књиге 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, презентација, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима    

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати шта је егзистенција и есенција живота, како остварити суштинску борбу за што 
смисленијом егзистенцијом и који су проблеми савременог човека и његове слободе 

- Ученици ће знати шта значи слободна воља, слобода и одговорност према животу и реалном свету 
који нас окружује 

- Ученици ће имати више сазнања и решења како повећати свест и савест код других људи по питању 
свакодневних проблема 

И
сх

о
д

и
 

- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Егзистенција као питање слободе избора и 
одговорности – Ж. П. Сартр, Серен Кјеркегард 

- Однос филозофије и науке – позитивизам, 
феноменологија, критички рационализам (К. 
Попер, П. Фајерабенд, Е. Хусерл, Ј. Хабермас) 

- Језичка и логичка анализа као нови кључ 
филозофије – херменеутика, филозофија језика 
(Л. Витгенштајн) 
 

- Ученици ће разумети егзистенцијализам на 
основу одређених филозофа овог правца, као и 
зашто је слобода избора толико важна сваком 
појединцу 

- Настава из области филозофија науке биће 
спојена са савременом науком пред којом се 
мора поставити питање моралне одговорности, 
кроз питања и одговоре покушаћемо да заједно 
предложимо нека од могућих решења 

- Филозофија језика и херменеутика биће 
прилагођена кроз примере злоуптребе језика и 
погрешног разумевања и тумачења 
бомбастичних наслова у медијима и 
опасностима које с тим долазе. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне 
емисије, часописи, филмови, књиге 

П
р
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е
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е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању есеја, примена стечених знања, 
питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима    

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Савремена филозофија Време: Јун 

Ц
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- Ученици ће знати проблеме савремене политичке проблеме уз разликовање у терминологији, 
филозофија политике а никако политичка филозофија, знаће да примене етичке норме на 
конкретном и свакодневном проблему 

И
сх

о
д
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- Расуђује о кључним димензијама и циљевима научног знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Проблеми савремене филозофије политике – 
демократија, тоталитаризам, контрола и моћ, 
друштвена правда 

- Примењена етика као филозофски приступ 
проблемима савременог света и свакодневног 
живота 

- Настава из ових области филозофије, одвијаће 
се ка покушају да ученици промишљају 
важност закона, слободе избора, образовања и 
практичне примене етичких принципа на 
тренутно горућим проблемима 

- Сви часови у јуну месецу биће посвећени 
њиховој улози у решавању свакодневних 
проблема и преузимања личне одговорности за 
одређене проблеме 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусији,израда Матурског рада, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

- Сваке друге недеље, по договору са ученицима и из области из које заостају са градивом због дужег 
одсуствовања из школе, о чему водим личну евиденцију. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

- Додатна настава планирана је у договору са ученицима од фебруара месеца, два пута недељно. Четворо 
ученика се изјаснило да им је потребна додатна настава за одређене области које ће имати и на факултетима. 
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Историја 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички смер Разред: IV 

Предмет: Историја 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

99 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

На часовима историје претежно је заступљен фронтални облик рада.  

Прибегава се раду по групама и индивидуалном облику рада, обзиром на период који се обрађује и 
узраст ученика, дискусије и изношење личног мишњеља, става је од пресудног значаја. 

Изузетно је важно да настава буде креативна уз коришћење разних метода рада. 

Наставна средства су такође важназа извођење наставе историје. Такође је јако битна 

жива реч. Јако су битни и историјски извори, затим културне установе и манифестације 

попут музеја, изложби... 

Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то 

омогућује да се лакше прате догађаји, појаве и процеси у савременог друштва. 

Ученици се оспособљавају да самостално истражавају, шире видике и развијају 

историјску свест. 

Оцењивање се остварује кроз класичну проверу знања, кроз праћење активности на 
часу, кроз писмену проверу знања, кроз анализутекстова, презентације. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Усвајање основних чињеница из опште и националнеисторије савременог доба као и повезивање кључних догађаја из 

националне историје са догађајима из Европе и света. Ученици треба да савладају хронологију најзначајнијих  догађаја из 
ове епохе као и да усвоје чињенице о важним историјским личностима. Треба да схвате узрок, повод, последице и значај 
светских ратова као и суштину међународних односа крајем 19. и почетком 20.века и истих у периоду између два светска 
рата. Треба да развију и примене међупредметну корелацију. Оспособе се за истразивачки рад, изграде своје ставове, оспобе 
се за вођење дебате, износећи своје мишљење. Треба да схвате идеју југословенства из које произилази стварање 
југословенске државе чији развој и политички живот такође треба спознати, тиме разумети свет у коме данас живе. 

  
Циљ образовно – васпитног рада је да правилно користи хронолошке одреднице за савремено доба, правилно 

користи историјске појмове у усменом и писменом излагању, правилно сагледа континуитет догађаја у савремено доба, да 
ученик научи да правилно анализира узрочно-последичне везе догађаја, појава и процеса, да правилно анализира 
међунационалне и међудржавне односе , да увиди значај настанка Југословенске државе. 

Задаци образовно – васпитног рада су да успершно идентификује узроке и последице друштвених односа у 
савремено доба, да уочи праве разлоге за појаву и пропаст одређених политичких заједница, да уочи карактеристике 
друштвених односа у XX веку, да уочи карактеристике културе двадесетог века, да користи савремена IKT средства и 
историјске изворе и да се кроз заједнички рад увери да тај облик рада даје најбоље резултате 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Основи историјског истраживања Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 -надоградњазнањавезаногзаисторијскаистраживања, 

-проверастеченогзнањакаконачасовимаутврђивањатако и у уводном и завршномделу 

часоваобраде, 

-стварањемогућностидасестекненеопходнознањесавременог доба и повезивања са данашњицом. 

И
сх

о
д

и
 

Позавршеткуразреда, ученикћебити у стањуда:  

−анализираутицајпредстава о прошлостинаформирањемодерногнационалногидентитета, 

−самосталноизводизакључке о историјскимпроменама, поредећиполитичку и етничкукартуЕвропе и света у 
прошлостисасавременимприликама, 

−критичкипроцењујеразличитеинформације и тумачењаистогисторијскогдогађаја, 

−анализираисторијскепојавенаосновудоступнихдокумената и резултатепрезентује у ИКТ формату, 

−анализираисторијскудимензију и процењујезначајуметничкебаштинезаизградњуиндивидуалног и 
националногидентитета, 

−учествује у организовањузаједничкихактивности (посетемузејима, екскурзије, пројектнизадаци) 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

1.Упознавање ученика са наставним планом и програмом 
 2. Основне одлике савременог доба-О 
 3.Историјски извори, њихова специфичност и сазнајна 
вредност за историјски период савременог доба-О 
4. Рад на изторијским изворима-радионица 
5.Основне одлике савременог друштва и историјски 
извори-У 

Кроз фронтални облик рада и уз коришћење 

различитих метода ученицима се преноси 

основно знање везано за основне одлике савременог 
доба. 

Кроз групни и индивидуални рад, ученици се упознају са 
историјским изворима савременог доба. 

Кроз класичну проверу знања, кроз праћење 

активности ученика, кроз праћење показане 

заинтересованости ученика за стицање знања. 
 

Методе рада Комбинованирад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Уџбеник, историјскитекстовиизуџбеника и другихизвора, Историјскиатлас, ИКТ 
средства,историјскакарта... 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмениодговоринапостављенапитања, активностначасу 

Начин праћења Датиодговори, активностначасу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.1.1.,4. и 5.  2.ИС.2.1.1. 2.ИС.3.2.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Међународни односи,савези и кризе 
Време:септембар, октобар, 
новембар,децембар 

Ц
и

е
в

и
 

У оквиру теме „Међународни односи,савези и кризе“ основни циљеви биће да 

ученици прошире своја знања о новонасталим приликама у свету и Југославији током 20.века. Упознавање 
са новим идеологијама, упоређивањем са насталим у 19.веку и повезивањем са садашњим. Када је реч о 
политичкој историји, посебну пажњу треба посветити узроцима и 

последицама главних догађаја и личностима које су их покретале и у њима учествовале. Промени политичког 
курса који се водио у свету након Великог рата и последицама које постоје и данас. Спознају југословенства, 
циљ настанка, очувања, пропадања и последице такве националне политике. 

И
сх

о
д

и
 

На крају ове теме ученици ће бити у стању да: 

-покажу на карти старе и нове границе света и Европе-све промене настале од Великог рата до данас ; 

--разумеју нестанак имеријализма 

- наведу важније државе које су настајале након ратних догађаја, 

-објасне везу између између идеологија које су настале у 19. веку, њихов развој кроз 20.век и промене које 
су их изградиле после 90-их година; 

-разумеју политичке прилике савременог друштва и повезују са данашњицом, 

-објасне везу између између политичке моћи Великих сила после Великог рата па све до данашњег времена; 

-разумеју снагу моћи међународних односа, 

-разликујудржавне форме апслолутизам, диктатура,тоталитаризам, 

-повезују настанак и функционисање Уједињених нација, као нове организације; 

-разумеју односе пораженихи и победница у рату, 

-разумеју  нове термине, 

-повезују и разумеју узрочно последичну везу Руске револуције и утемељења комунизма са последицама које 
су и данас присутне. 

-повезују и разумеју антагонизам између капитализма и комнизма широм света, 

-разумеју значење Хладног рата, и међународних организација које су повезанивале два блока 

-разумеју настанак и значај Југославије, 

-повезују националне и верске разлике које су довеле до грађанског рата у Југославију. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

6. Последице Првог светског рата-О 
7. Последице Првог светског рата-У 
8. Револуције у Русији и Европи-О 
9. Револуција у Русији и Европи-У 
10. Настанак југословенске државе-О 
11. Настанак југословенске државе-У 
12. Рушење Версајског система и узроци Другог 

светског рата-О 
13. Рушење Версајског система и узроци Другог 

светског рата-У 
14. Тоталитаризам и Европа-О 
15. Тоталитаризам и Европа-У 
16. Други светски рат (1939-1940) и доминација Сила 

Осовине-О 
17. Други светски рат (1939-1940) и доминација Сила 

Осовине-У 
18. Међународне прилике и Краљевина 

СХС/Југославија-О 
19. Међународне прилике и Краљевина 

СХС/Југославија-У 
20. Други светски рат(1941-1943) и тотални рат-О 
21. Југославија у Другом светском рату(1941-1943)-О 
22. Други светски рат у свету и Југославији (1941-

1943)-У 
23. Други светски рат (1943-1945) и победа 

Антифашистичке коалиције-О 
24. Други светски рат (1943-1945) и победа 

Антифашистичке коалиције-У 
25. Страхоте рата-О 
26. Страхоте рата-У 
27. Мировне и међународне конференције и 

организације-О 
28. Мировне конференције-О 
29. Мировне конференције-У 
30. Међународне организације-О 
31. Међународне организације-У 
32. Послератни свет-О 
33. Послератни свет-У 
34. Грађански ратови,кризе-хладни рат- О  
35. Грађански ратови,кризе-хладни рат-У 
36. Међународне интервенције-О 
37. Међународне интервенције-У 
38. Југословенска држава у међународним односима 

(1945-1991)-О 
39. Југословенска држава у међународним односима 

(1945-1991)-У 
40. Изградња савременог света-О 
41. Изградња савременог света-У 
42. Распад југословенске државе и међунационални 

сукоби-О 
43. Распад југословенске државе и међунационални 

сукоби-У 
44. Међународни тероризам и савремени конфликти и 

кризе-О 
45. Међународни тероризам и савремени конфликти и 

кризе-У 
46. Свет између два рата до 90-их год 20.века-

систематизација 

Крозфронтални, групни и индивидуалниоблик 

рада и узкоришћењеразличитихметода 

ученицимасепреносиосновнознање о међународним 
односима током 20.века. Коришћењемразличитих 
историјских извора у виду документарних филмова, 
архивске грађе, ученицима ће се приближити материја 
коју обрађујемо. Кроз разговоре и дебате моћи ће да 
изграде и изнесу своје мишњење о дешавањима у свету 
онда и повежу са садашношћу. 

Знањеученикасепроверавакрозкласичну 

проверузнања, крозпраћењеактивности 

ученика, крозпраћењепоказане 

заинтересованостиучениказастицањезнањаиз 

политичке и војнеисторије. Кроз 

показанопознавањекартетакођеседаје 
могућностдасестекнесазнање о стеченом знању и умећу 
ученика. 

Методе рада Комбинованирад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...) 

Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 

Ресурси Уџбеник, историјскитекстови из уџбеника и другихизвора, Историјскиатлас, ИКТсредства, 
историјскакарта. 

П
р
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е
 

Инструменти Усмени и писмениодговоринапостављенапитања, активностначасу 

Начин праћења Датиодговори, активностначасу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.2.1. и 2.;1.3.1.и7.  2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2.,3. и 4 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Држава и институције Време:јануар, фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 Ученици треба да усвоје нова знања о  новим облиицима дружавног уређења, која су настала у савременом 

добу. 

Ученик треба да повеже и упореди и разуме античку  демократију са демократијом 20.века и данашњице. 

Ученици ће спознати и  научити државне институције- њихов начин рада, значај за државу и друштво. 

И
сх

о
д

и
 

-ученик уме да препозна облик државног  уређења, 

-ученик разуме и прави паралелу у различитим облицима државних уређења, 

-препознаје узрочно- последичну појаву, нестанак империја и настанак националних држава, 

-ученик може да упореди и изнесе своје мишљење о развоју демократије 20.века, правећи паралелу са 
демократијом у антикци, 

-ученик препознаје нове термине, 

-ученик уме да направи узрочно последичну везу комунизма као идеологије и облика владавине. 

-ученик разуме идеју стварања југословенске државе, југословенства, 

-ученик узрочно последично повезује, гради став и износи своје мишљење о последицама које је донео 
настанак и распад југословенске заједнице. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

47. Стварање националних држава и нестанак 
империја-О 

48. Стварање националних држава и нестанак 
империја-У 

49. Типови државних уређење-О 
50. Типови државних уређење-У 
51. Структура, унутрашње уређење и институције-О 
52. Структура, унутрашње уређење и институције-У 
53. Односи државе и цркве-О 
54. Односи државе и цркве-У 
55. Демократија и тоталитаризам-О 
56. Демократија и тоталитаризам-У 
57. Свет комунизма-радионица 
58. Свет капитализма-радионица 
59. Комунизам-капитализам радионица(дебата) 
60. Развој југословенске државности-О 
61. Развој југословенске државности-У 
62. Југословенска држава и комунизам-О 
63. Југословенска држава и комунизам -У 
64. Нове српске државе-О 
65. Нове српске државе–У 
66. Државе и институције-систематизација 

Крозфронтални, групни и индивидуалниоблик 

рада и узкоришћењеразличитихметода 

ученицимасепреносиосновнознање о новим облицима 
владавине, који се рађају у 20.вееку.з Знање о настанку 
и неговању нациолних држава. Коришћењемразличитих 
историјских извора у виду документарних филмова, 
архивске грађе, ученицима ће се приближити материја 
коју обрађујемо. Кроз разговоре и дебате моћи ће да 
изграде и изнесу своје мишњење о империјализму и 
његовом нестанку, о значају настанка националних 
држава, поготову Југославије, о развоју тоталитаризма. 

Проверузнања, крозпраћењеактивности 

ученика, крозпраћењепоказане 

заинтересованостиучениказастицањезнањаиз 

политичке и војнеисторије. Кроз 

показанопознавањекартетакођеседаје 
могућностдасестекнесазнање о стеченом знању и умећу 
ученика. 

Методе рада Комбинованирад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјскитекстови из уџбеника и другихизвора, Историјскиатлас, ИКТсредства, 
историјскакарта. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Датиодговори, активностначасу 

ОС по нивоима 
 
2.ИС.1.1.2. и 3.;1.2.4. 

2.ИС.2.1.1. и 2.;2.2.1 2.ИС.3.1.1. и 2.;3.2.3. 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвени и привредни односи и феномени Време:март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици треба да усвоје нова знања о друштвеним и привредним приликама 20.века. 

Треба да уоче законитости појава,шта је заједничко а шта различито у друштвима, привдеди након двуге 
индустијске револуције и након Другог светског рата. Развој економије и њене кризе након ратова. Тежњу 
за глобализацијом . Омогућити ученицима да разумеју друштвене односе, промену у друштвеној хијерархији. 

Ученици треба да стекну знање и умеће да препознају разлике између капиталистичког и комунистичког 
друштва. Поредећи и анализирајући различите привредне системе током прошлости и сада у 20.веку, ученици 
треба да уоче основне чиниоце који утичу на привредне токове и повежу их са данашњицом. 

И
сх

о
д

и
 

- Ученик уочава и разуме промену у друштвеној структури током старог, средњег, новог века и сада у 
савремном друштву. 

- Ученик разуме и прави разлику у друштвеној структури, промену хијерархије у капиталистичким и 
комунистичким друштвима. 

- Ученик узрочно-последично повезује привредни развој кроз промену државног уређења. 

- Ученик препознаје глобализам данас, на основу стеченог сазнања. 

- Ученик има свој став и износи мишљење о гловализму, 

- Ученик разуме развој привреде и друштва Краљевине и комунистичке Југославије, 

- Ученик узрочно-последично повезује развој југословенског друшта са развојем данас. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

67. Идеје и идеологије-О 
68. Идеје и идеологије-У 
69. Типови друштвених уређења и односи-О 
70. Типови друштвених уређења и односи-У 
71. Државна уређења кроз векове-епохе-

презентација-радионица 
72. Друштене карактеристике и хијерархија 

комунистичког и капиталистичког друштва-
радионица 

73. Економске прилике у савременом друштву-О 
74. Економске прилике у савременом друштву-У 
75. У сустет глобалном друштву-О 
76. У сустет глобалном друштву-У 
77. Утицај комуникације на развој глобалног 

друштва-презентација 
78. Специфичности југословенског друштва и 

економије (од Првог светског рата до 21века)-О 
79. Специфичности југословенског друштва и 

економије (од Првог светског рата до 21века)-У 
80. Друштво и привреда после Другог светског рата-

систематизација 

Кроз фронтални, групни и индивидуални облик 

рада и уз коришћење различитих метода 

ученицима се преноси основно знање везано за 

друштвене и привредне односе у савременом добу, 
током 20.века.. 

Кроз класичну проверу знања, као и кроз 

праћење активности ученика, кроз праћење 

показане заинтересованости ученика за стицање 

знања из друштвене и привредне историје савременог 
доба, пружа се могућност да се стече сазнање о знању и 
разумевању ученика. Кроз тумачење статистичких 
података, уочавању разлика, повезивању са  стеченим 
знањем из других предмета,такође се даје се могућност 
да се стекне сазнањео стеченом знању ученика. 
 

Методе рада Комбинованирад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјскитекстови из уџбеника и другихизвора, Историјскиатлас, ИКТсредства, 
историјскакарта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Датиодговори, активностначасу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1.;1.3.3  2.ИС.2.21. и 2.;2.3.1. 2.ИС.3.2.2. и 3.;3.3.1. 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Култура и свакодневни живот Време:април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Када је ова тема у питању, ученицима треба омогућити да уоче међусобне утицаје и прожимања појединих 
цивилизација и подстицати их да пореде културни развој кроз епохе, осврћући се на већ познато. 

 Ученици,  треба да се упознају и са верским разликама и утицају на друштво а самим тим и на дежаву које 
су биле изражене током 20.века, 

 У корелацији са наставом књижевности, уметности, предмета структуре приподних наука потребно је 
осветлити друштвене и политичке околности настанка неког књижевног дела које се изучава. Треба да стекну 
и прошире своја знања о научним достигнућима 20. века која се су доживела бум током овог периода и 
разумеју њихов развој до данас. Ученици треба 

да анализирају историјске околности, културолошке промене,развој науке, уметности, књижевних и научних 
дела насталих током 20.века све до данашњих дана. 

И
сх

о
д

и
 

- Ученици разумејузначај научног развоја у служби развоја привреде и друштва,  

- Повезују научни развој који утиче на друштвену промену-хијерархијски, одражава се на привреду, 
културу. 

- Разуме да је културолошки развој одраз душтвених дешавања-промена и да је данашњица уско 
повезана са токовима 20.века 

- Ученици разумеју, повезују, износе своје мишљење о свим привредним, научним, културним 
променама које су се развиле на територији Југославије, њеним директним и индиректним везама са 
остатком света. 

- Ученик је изградио свој став о свакодневном животу људи кроз 20.век и може да изнесе своје 
мишљење у вези са тим.  

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

81. Наука и техника савременог доба-О 
82. Наука и техника савременог доба-У 
83. Наука кроз епохе-презентација 
84. Култура савременог доба-О 
85. Култура савременог доба-У 
86. Култура кроз епохе-радионица 
87. Наука и култура Југославије и Србије-О 
88. Наука и култура Југославије и Србије-У 
89. Савремени живог људи савременог доба-О 
90. Савремени живог људи савременог доба-У 
91. Развој културе и науке у Југославији и свету после 

Другог светског рата-систематизација 

Кроз индивидуални и фронтални начин рада, уз 

коришћење различитих метода, ученицима се 

преноси основно знање везано за културу, науку 

и религију савременог доба. За реализацију ове теме 
настојати да се то остварује кроз пројектну 

наставу. То омогућује да ученици искажу 

креативност, инветивност, стваралаштво, 

критички дух и спремност да се ухвате у коштац 

са највећим изазовима, а што мора бити 

награђено од стране наставника који се овде 
јавља више као ментор а мање као предавач. 

Методе рада Комбинованирад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјскитекстови из уџбеника и другихизвора, Историјскиатлас, ИКТсредства, 
историјскакарта 
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Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 

Начин праћења Датиодговори, активностначасу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2. и 3. 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Појаве дугог трајања-појава појединца и група 
некад и сад 

Време:мај 

Ц
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У оквиру ове теме требало би да се омогући да ученици, на примерима различитих друштвених и 
политичкихпојава до савременог доба, разумеју промене и континуитет одређених историјских појава, чије 
се трајање може пратити кроз векове. Ова наставна тема 

пружа могућност да се реализује кроз пројектне задатке у којима ће ученици, уз јасно 

постављен циљ, инструкције, савете и стално праћење, примењивати специфична знања и 

развијене вештине елементарног историјског истраживања. То може бити прилика за развој 

компетенције сарадње у оквиру групе, коришћења ИКТ-а за прикупљање података и 

представљање резултата истраживања, као и за анализирање и тумачење појава из садашњости применом 
концепта критичког мишљења. 

И
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-Ученици разумејзначај појединца, развој његове свести да као дело групе може да утиче на развој 
друштвених и политичких токова; 

-објасне значај појединца у друштву кроз векове и повеже са данашњицом, 

-уоче разлику између у друштвеном статусу појединца кроз вереме; 

-уоче значај постојање групе(политичке, културолошке, идеолошке за друшво; 

-уоче карактеристике значаја борбе појединца за друштво; 

- уочи значај повезивања прошлости и садашњости. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

92. Појава појединца и друштвених група у 
различитим цивилизацијама и историјским 
епохама-О 

93. Појава појединца и друштвених група у 
различитим цивилизацијама и историјским 
епохама-У 

94. Укидање праксе робовласништва-радионица 
95. Стицање права човека кроз историју-радионица-

дебата 
96. Развој и статус индивидуалних и колективних 

права од 19.века до данас-О 
97. Развој и статус индивидуалних и колективних 

права од 19.века до данас-У 
98. Апартхејд -презентација. 
99. Годишња систематизација 
 

Кроз индивидуални и нешто мање фронтални 

начин рада, уз коришћење различитих метода, 

ученицима се преноси основно знање везано за 

развој појединца-групе кроз векове, њихове узроке 
ипоследице. Посебно се осврнути на њихове борбе и 
развој кроз време. Настојати да сенајвећи део задатака 
оствари кроз индивидуалнунаставу (пројекти, 
семинарски радови,индивидуална предавања ученика...) 
што би требало бити праћено пружањем мотивације 
сваке врсте од стране наставника и ученика. 

Последњи часови, кроз систематизацију градива, 

дају могућност да се отклоне сви недостаци у 

мозаику знања код деце везаном за градиво које 
су радили у претходном периоду. 

Методе рада Комбинованирад (монолошка, дијалошка, текст, демонстративна) 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, историјскитекстови из уџбеника и другихизвора, Историјскиатлас, ИКТсредства, 
историјскакарта 

П
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 Инструменти Усмени и писани одговори дати на потављена питања, активност на часу 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења Датиодговори, активностначасу 

ОС по нивоима 2.ИС.1.3.1. 2.ИС.2.2.1. 2.ИС.3.2.2. и 3. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Годишњи број часова: 25 

Садржај рада : Основиз историјског истраживања                                                           2 часа 

Међународни односи, савези и кризе                                                                                 10 часова 

Друштвени и привредни феномени и односи                                                                    8 часа 

Култура и свакодневни живот                                                                                                   5 часа 

Појава дугог трајања- права појединца и група    

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред гимназије-
Логос2022. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Годишњи број часова: 25   

Разред: четврти, друштвено-језичког смера 

Садржај рада : Основиз историјског истраживања                                                           4 часа 

Међународни односи, савези и кризе                                                                                   11 часова 

Друштвени и привредни феномени и односи                                                                    5 часа 

Култура и свакодневни живот                                                                                                     5 часа 

Појава дугог трајања- права појединца и група    

Литература: Група аутора: ИСТОРИЈА-уџбеник са одабраним историјским изворима за четврти разред 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Накрајушколскегодинеорганизујесеприпремнанаравазаученикекојинисусавладалиосновниниво 

знањатј. нисудобилипозитивнуоценуизисторије. Законскаобавезаједасеорганизујеприпремна 

наставакојаћетрајатинајмање 10% одгодишњегфондаредовненаставе. Ученицимаседајемогућност 

данатимчасовимастекнуосновнознањеизонихобластикојесуимбилепотпунанепознаница. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Математика 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер Разред: IV 

Предмет: Математика 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

99 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и начином 
оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (99 часова). Одељење се не дели на групе. 
Теоријска настава се реализује у учионици.Обрада наставних јединица обавља се на традиционалан 
или иновативан начин. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка задатака, рачунар и 
пројектор.У току школске године врши се стална корелација са осталим предметима. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, 
школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака. Предвиђена су 4 двочасовна 
писмена задатка и по један час за исправку сваког писменог задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

• Развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења; 
• Развијање  способности комуникације математичким језиком; 
• Примена стечених знања и вештина у даљем школовању и решавању  проблема из свакодневног живота; 
• Формирање основа за даљи развој математичких појмова; 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА Време: Септембар 

Ц
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Проширивање знања о низовима и стицање знања о граничној вредности низа 

И
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 Ученик ће умети да : 

-израчуна једноставније граничне вредности низа 

-искористи бесконачни ред у разним задацима и примерима из живота 

Наставнeјединицe Начинреализације 

-Основне особине низова 
-Гранична вредност низа 
-Операције са граничним вредностима 
-Број е 
-Бесконачан геометријски ред 

Теоријска настава (8 часова) се реализује у учионици. 
Обновити основна знања о низовима из претходног 
разреда (дефиниција, начин задавања, монотонија, 
ограниченост, аритметички и геометријски низ...). 
Појам граничне вредности објаснити на једноставнијим 
примерима. Доказати теореме о сагласности граничне 
вредности са операцијама. Ученици треба да савладају 
формулу за збир свих чланова бесконачног реда и неке 
њене примене. Дефинисати број е теоремом о 
монотоном и ограниченом низу. 

Методерада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 
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Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начинпраћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС понивоима 

2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 
2МА.1.3.1. 

2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.2. 

2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ФУНКЦИЈЕ 
Време: Септембар, октобар, 
новембар 



Гимназија, 
Лесковац 
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Стицање и проширивање знања о функцијама,развијање логичког и апстрактног мишљења,формирање 
основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 

-Ученик ће умети да: 

-усвоји важније појмове о функцијама 

-одреди сложену и инверзну функцију 

-користи основна својства функција(домен, периодичност, парност, монотоност, нуле и знак...) 

-израчуна једноставније  граничне вредности функција  

Наставнeјединицe Начинреализације 

-Дефинисаност и парност функције 
-Монотоност и периодичност функције 
-Нуле и знак функције 
-Ограниченост функције 
-Сложена и инверзна функција  
-Гранична вредност функције 
-Особине граничних вредности 
-Непрекидност функције 
-Асимптоте функција 

Теоријска настава (19часова) се реализује у учионици. 
Подсетити ученике на основне опште појмове о 
функцијама (домен, кодомен, 1-1, НА) и размотрити 
својства реалних функција (ограниченост, парност, 
периодичност, нуле и знак, монотоност, 
график).Граничну вредност илустровати примерима, а 
затим дати дефиниције. Илустровати графички примере 
који доводе до асимптота. Извести аритметичка својства 
лимеса.  Обрадити важније примере 
лимеса.Непрекидност увести интуитивно, геометријски, 
и повезати са својствима њеног графика.  

Методерада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода  

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,решавање задатака 

Начинпраћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС понивоима 

2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 
 

2МА.1.3.2. 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.2. 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 
Време: Новембар, децембар, 
јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања о функцијама и изводу,развијање логичког и апстрактног 
мишљења,формирање основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће умети да: 

-израчуна извод једноставних функција користећи правила диференцирања 

-примени диференцијални рачун на решавање једспроблноставних проблема 

-испита ток и скицира график једноставне функције 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

-Прираштај функције 
-Извод елементарних функција 
-Извод збира, разлике, производа и количника функција 
-Извод сложене и инверзне функције 
-Логаритамски извод 
-Примена извода на проблем тангенте и нормале 
-Извод вишег реда 
-Лопиталова теорема 
-Диференцијал 
-Примена извода на испитивање монотоности и 
екстремних вредности 
-Примена извода на испитивање конвексности 
-Испитивање функција и цртање графика 

Теоријска настава (19 часова) се реализује у 
учионици.Осврнути се на чињеницу да је појам извода 
настао из потребе да се одреди метода за одређивање 
тангенте криве, као и брзине кретања. Урадити примере 
одређивања неких табличних извода по дефиницији. 
Обрадити правила за диференцирање збира, разлике, 
производа и количника, сложене и инверзне 
функције.Упознати ученике са појмом извода вишег 
реда.Посебну пажњу посветити испитивању функција и 
цртању графика. Обратити пажњу на појам максимума и 
минимума, конвексности и конкавности функције, 
трудећи се да се сва стечена знања о функцијама повежу 
у логичку целину. 

Методерада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начинпраћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС понивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

2МА.1.3.2. 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.2. 
2МА.3.1.5. 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.2.3.6. 
2МА.2.3.7. 
2МА.3.1.2. 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ИНТЕГРАЛ Време: Фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања о одеђеном и неодређеном интегралу,развијање логичког и апстрактног 
мишљења,формирање основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-изабере одговарајући метод и одреди једноставнији неодређени интеграл 

-израчуна одређени интеграл 

-примени одређени интеграл на решавање различитих проблема 

-израчуна површину равног лика применом одређеног интеграла 

Наставнeјединицe Начинреализације 

-Неодређени интеграл-примитивна функција 
-Основне теореме о интеграл 
-Таблица интеграла 
-Метод замене 
-Метод парцијалне интеграције 
-Интеграција рационалних функција 
-Одређени интеграл 
-Њутн-Лајбницова формула 
-Квадратура(израчунавање површине равне фигуре) 
-Кубатура(израчунавање запремине обртног тела) 
 
 

Теоријска настава (16 часова) се реализује у 
учионици.Неодређени интеграл описати као функцију 
обратну налажењу извода и дати појам примитивне 
функције. Образложити таблицу неодређених 
интеграла. Обратити пажњу на основне особине 
интеграла. Приказати основне методе интеграљења. 
Описаним методама интегралити одређене класе 
функција. Увести појам одређеног интеграла као 
граничне вредности интегралних сума. Описати основна 
својства одређеног интеграла. Обрадити геометријске 
примене одређеног интеграла (површина 
криволинијског трапеза, запремина ротационих тела). 

Методерада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, решавање задатака 

Начинпраћења 
Системско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика, домаћи 
задаци 

ОС понивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 

 
2МА.2.1.3. 

. 
2МА.1.3.4. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

2МА.1.1.8. 2МА.2.1.5. 
2МА.2.3.8. 
2МА.3.1.5. 

2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: КОМБИНАТОРИКА Време: Март, април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања из комбинаторике, развијање логичког и апстрактног мишљења,формирање 
основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да: 

-примени елементе комбинаторике у једноставним реалним ситуацијама 

-примени биномни образац на решавање једноставнијих  проблема 

Наставнeјединицe Начинреализације 

-Основна правила комбинаторике 
-Варијације 
-Пермутације 
-Комбинације 
-Биномни образац 

Теоријска настава (10 часова) се реализује у учионици. 
Обновити основне елементе комбинаторике (правило 
збира и правило производа), као примену основних 
принципа пребројавања коначних скупова. Увести 
појам факторијела и користити га у различитим 
примерима. Увести појам варијације, пермутације, 
комбинације и користити их у реалним примерима. 
Увести Паскалов троугао и биномни образац и 
приказати њихове примене. Бирати примере из 
различитих области математике и из свакодневног 
живота. 

Методерада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори решавање задатака 

Начинпраћења  Системско посматрање, процењивање, активност ученика, домаћи задаци 

ОС понивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.4.1. 
 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
2МА.3.4.1. 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА Време: Април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање и проширивање знања из вероватноће и статистике, развијање логичког и апстрактног 
мишљења,формирање основа за даљи развој математичких појмова 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-одреди вероватноћу случајног догађаја 

-одреди очекивану вредност и дисперзију случајне величине 

-изврши мање статистичко истраживање, обради резултате, прикае их и интерпретира 

-проблеме из свакодневног живота преведе на математички језик и добијени математички модел реши водећи 
рачуна о реалном контексту 

- 

Наставнeјединицe Начинреализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Опити, догађаји, случајни догађаји 
-Вероватноћа случајног догађаја 
-Условна вероватноћа, независност догађаја 
-Формула тоталне вероватноће и Бајесова формула 
-Случајне променљиве. Расподела вероватноћа 
-Биномна расподела 
-Случајне величине 
-Популација, обележје и узорак 
-Математичко очекивање,  медијана и мод 
-Дисперзија, стандардно одступање 
-Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и 
нумеричка обрада података 

Теоријска настава (15 часова) се реализује у учионици. 
Увести појам случајног догађаја и припадајућих 
појмова и њихову илустрацију на примерима разних 
експеримената (бацање новчића и коцкица, извлачење 
куглица и др). Приказати на примерима и илустровати 
одговарајућу алгебру (унија, пресек, комплемент 
случајних догађаја). На најједноставнијим примерима 
указати на формулу тоталне вероватноће и Бајесову 
формулу. Увести појам случајне величине. Указати на 
појмове популације, обележја и узорка. На конкретним 
примерима показати поступке прикупљања, уређивања 
података, табличног и графичког приказивања 
изабраног обележја. 

Методерада 
Илустровано мини предавање, самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, 
писана, илустративна, дијалошка метода 

Облицирада Фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси Учионица, табла, креда 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори решавање задатака 

Начинпраћења  Системско посматрање, процењивање, активност ученика, домаћи задаци 

ОС понивоима 
2МА.1.1.1. 
2МА.1.1.2. 
2МА.1.1.8. 

 
2МА.2.1.3. 
2МА.2.4.1. 
2МА1.4.3. 
2МА1.4.4. 
2МА.1.4.5. 
2МА.3.4.3. 
 
 

2МА.1.3.3. 
2МА.1.3.4. 
2МА.2.1.9. 
2МА.3.1.2. 
2МА.1.4.6. 
2МА.3.4.2. 
2МА.3.4.4. 
 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно, после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички Разред: IV 

Предмет: Физика 
Недељни 
фонд часова: 

1+0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

33+16,
5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе, односноучења, планом рада и 
начинима оцењивања. Настава се реализује у учионициили у кабинету за физику. У настави 
оријентисаној на достизање исхода вреднују се oстварени ниво постигнућа и напредовање током 
процеса учења. Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког ученика кроз непрекидно 
проверавање његових усвојених знања, стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих 
огледа, предавања, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, 
семинарских радова и пројеката... 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и ставове) ученика 
помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на крају већих целина, контролних 
рачунских вежби и провером експерименталних вештина. Наставник физике треба да омогући 
ученицима да искажу алтернативна решења проблема, иновативност и критичко мишљење и да то 
адекватно вреднује. 

На почетку школске године потребно је спровести иницијални тест. Овај тест је инструмент провере 
предзнања и потенцијала ученика. На крају школске године, такође, треба спровести тест 
систематизације градива и проверити ниво постигнућа ученика и степен остварености образовних 
стандарда. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани за физику, могу се организовати 
кроз разне секције младих физичара као и у сарадњи са центрима за таленте и промоцију и 
популаризацију науке. 

Програм физике омогућава примену различитих облика рада од фронталног, рада у тиму, 
индивидуалног рада, рада у пару или групи. Самостални рад ученика треба посебно неговати. Овај 
облик рада је ученицима најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање. Уз то се 
развија и њихово интересовање и смисао за истраживачки рад, као и способност тимског рада и 
сарадње. 

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставе физике у гимназији јесте стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, техничке), 
систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких модела и теорија, 
оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, активно 
стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, одговорности и способности за 
самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање.  

Задатак наставе физике јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом 
савремених методичких и дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и циљеви наставе 
физике буду у пуној мери реализовани.физичких феномена. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА Време: Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Развијање функционалне писмености, развијање радних навика, развијање логичког и апстрактног мишљење 
и критичког става, оспособљавање за примену знања и решавање задатака, стицање знања и разумевање 
закона релативистичке физике,специјалне теорије релативности.Схватање значаја физике, разумеју 
допринос модерне физике. 

И
сх

о
д

и
 – користи научни језик за описивање физичких појава; 

– формулише постулате специјалне теорије релативности и објашњава релативистичке ефекте; 
– повезује релативистички импулс и енергију са масом 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни постулати специјалне теорије 
релативности. 

Маса, импулс и енергија у теорији релативности. 
Веза масе и енергије. 

 

При обради ове теме важно је указати на везу постулата 
Специјалне теорије релативности и релативистичког 
карактера дужине и времена, али и на везу 
релативистичког импулса и енергије. 

Стање у физици у време настанка ове теорије, али и 
њен утицај на даљи развој физике пружају низ 
могућности за истраживачки рад ученика кроз 
пројекте. При обради ове теме посебну пажњу 
потребно је поклонити примерима примене 
релативистичке физике. Наводећи ове примере 
ученици могу да сагледају њен значај. 
У оквиру ове теме препоручљиво је да се часови 
планирају као часови на којима се може анализирати 
додатна литература, едукативни филмови, као и 
компјутерске симулације. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке 

појаве; мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 

задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 
 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.1. 2.ФИ.2.5.1. 2.ФИ.3.5.1 

II - ТЕМА/МОДУЛ: КВАНТНА ПРИРОДА 
ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА 

Време: Септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о топлотном зрачењу као једном од начина преноса топлоте (енергије).Разумевање појма 
апсолутно црног тела,фотоефектаи Комптоновогефекта. разумевање појма кванта и фотона, дуалне природе 
светлости 

И
сх

о
д

и
 – користи квантну природу електромагнетног зрачења за објашњење природе зрачења апсолутно црног тела 

и фотоефекта; 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Закони Топлотног зрачења. Планкова хипотеза. 
Фотоелектрични ефекат. Фотон. Корпускуларно-таласни 
дуализам светлости. 

 

Увести топлотно зрачење као један од начина преноса 
топло- те (енергије) као и спектар зрачења и физичке 
величине које га описују. Појам апсолутно црног тела и 
зрачење апсолутно црног тела објаснити као последицу 
квантне природе електромагнетног зрачења. 
Представити аналитички и графички сва три закона 
зрачења апсолутно црног тела и њихово значење. 
Планкову хипотезу треба обрадити као начин да се 
разреши проблем, који је настао када помоћу закона 
класичне физике није било могуће објаснити 
експерименталне резултате (,,ултравиолетна 
катастрофа”). 

Фотоефекат као појаву објаснити са аспекта Закона 
одржања енергије. представити карактеристичне 
величине (закочни напон, струја засићења, црвена 
граница) као функције фреквенције и ин- тензитета 
светлости. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Докази за постојање фотона (честице које поседују 
енергију масу и импулс) су појаве: притисак светлости, 
фотоефекат и Комптонов ефект. Кроз дискусију са 
ученицима обрадити таласни-честични карактер 
светлости наглашавајући везу енергије, масе и импулса 
са фреквенцијом. Посебну пажњу посветити 
демонстрацији и примени фотоефекта. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.2.   2.ФИ.3.5.2. 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И 
ПОЈАМ О КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ 

Време: Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање појмова и суштине таласних својстава честица и њихове аналогије са светлошћу.Значај 
Шредингерове и Хајзенбергове једначине.  

И
сх

о
д

и
 – повезује таласна и корпускуларна својства честица (фотона, електрона) и наводи појаве које то потврђују; 

– познаје физички смисао Шредингерове једначине и својствених вредности енергије честице; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Честично-таласни дуализам. Де Брољева хипотеза. 
Појам о Шредингеровој једначини. Квантовање енергије 
 

Де Бројеву хипотезу треба представити као закључак о 
по- стојању јединства у природи. Дуализам је 
универзално својство материје. Веома је важно да 
ученици стекну представу о појму   Де Бројеве таласне 
дужине за релативистичке и нерелативистичке честице. 
Физички смисао Шредингерове једначине, својствених 
вредности енергије честице и таласне функције 
обрадити кроз поређење услова када је могуће 
применити законе класичне физике (апроксимација) и 
услова када је таласна природа микрочестица 
доминантна па се њено понашање описује законима 
квантне механике.  

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси 
Коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на 
крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.2  2.ФИ.3.5.4. 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА 
Време: Октобар, новембар, 
децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Треба имати у виду да повезивање основних појмова из области квантне механике са квантно-механичком 
теоријом атома представља суштину садржаја ове наставне теме. Омогућава разумевање појмова, на пример, 
дискретност спектра атома водоника, појам спина, а касније и многих апстрактних појмова у области 
савремене физике. 

И
сх

о
д
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– анализира спектар атома водоника користећи Борове постулате; 
– објашњава структуру периодног система елемената помоћу квантних бројева; 
– повезује примену рендгенског зрачења са његовим својствима; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Радерфордов модел атома. Борови постулати и 
Боров модел атома водониковог топа. Франк-Херцов 
оглед. Квантно-механичка теорија атома: главни, 
споредни и магнетни квантни број. Вишеелектронски 
атоми и Паулијев принцип. Структура периодног система 
елемената. Закочно и карактеристично рендгенско 
зрачење. 

Лабораторијске вежбе 
3. Калибрација спектроскопа иидентификација 
водониковогспектра. 

Предлог за пројекат 
1. Основне каракетеристике хемијских веза (јонске 

и ковалентне). Молекулски спектри. 
 

Кроз конкретне садржаје из ове области ученици би 
требало боље да разумеју три основне идеје које се 
остварују и у другим областима физике: структура 
супстанције (на молекулском, атомском и субатомском 
нивоу), закони одржања и физичка поља као носиоци 
узајамног деловања физичких тела и честица. 

Теоријске садржаје из ове области ученици ће моћи да 
про- вере и кроз експериментални рад и зато је врло 
важно да се реализује програмом предвиɻена 
лабораторијска вежба Калибрација спектроскопа и 
идентификација водониковог спектра. 

Основна знања из квантне механике представљају део 
опште културе и омогућавају праћење основних 
информација везаних за достигнућа савремене физике. 

Осмислити пројекат из области Молекулски спектри 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на 
крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.5.3. 
2.ФИ.1.5.4. 

2.ФИ.2.5.4. 2.ФИ.3.5.3. 

V - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА 
Време: Децембар, јануар, 
фебруар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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љ
е

в
и

 
Већ познате појмове треба користити и повезивати их са новим појмовима, физичким величинама и 
законитостима који се користе за објашњење и разумевање појава у чврстим телима и у функционисању 
ласера. 

Познавање физичких својстава чврстих тела и индукованог зрачења омогућава сваком ученику боље 
разумевање њиховог значаја за развој нових технологија. 

И
сх
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д
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– на основу зонске теорије кристала закључује о њиховој проводљивости; 

– познаје услове настанка и примену суперпроводљивости; 

– описује својства сопствених и примесних полупроводника и познаје њихову примену (исправљачи, 
галваномагнетни и термоелектрични ефекти,...); 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Зонска теорија кристала. Енергијске зоне у чврстом 
телу. Зонски модели метала и диелектрика. 
Суперпроводљивост. Полупроводници. Сопствена и 
примесна проводљивост.  

Демонстрациони огледи: 
– Диоде, фотоћелије. 
Лабораторијске вежбе 

2. Струјно-напонска карактеристикадиоде. 
 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику да теоријске садржаје из ових области, кад год 
је то могуће, учи кроз експериментални рад. 

Наставни процес треба тако планирати да буде ефикасан 
и рационалан у коме би требало да буду заступљене 
различите методе и облици рада, што би допринело да 
ученици буду активни учесници образовног 
процеса.Физика чврстог стања и ласери у том погледу 
пружају велике могућности. Многе појаве и феномени 
могу се демонстрирати, а лабораторијске вежбе 
омогућавају једноставна мерења и прорачуне. 

На средњем и напредном нивоу ученици би требало да 
разу- меју основне идеје кроз које се остварују садржаји 
физике кристала и ласерске оптике. 
Јер основна знања из Физике чврстог стања и Физике 
ласера представљају део опште културе и омогућавају 
праћење основних информација везаних за достигнућа 
савремене физике. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине и 
ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова на 
крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.3.  2.ФИ.3.5.3. 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ И ЛАСЕРИ 
Време: Фебруар,март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Већ познате појмове треба користити и повезивати их са новим појмовима, физичким величинама и 
законитостима који се користе за објашњење и разумевање појава у чврстим телима и у функционисању 
ласера. 

Познавање физичких својстава чврстих тела и индукованог зрачења омогућава сваком ученику боље 
разумевање њиховог значаја за развој нових технологија. 

И
сх

о
д

и
 

– објасни основни принцип рада ласера, повезује карактеристике ласерског зрачења са његовом применом 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Квантни прелази: Спонтана емисија, апсорпција и 
стимулисана емисија зрачења. Основни принцип рада 
ласера. Врсте ласера. Карактеристике ласерског зрачења. 
Примене ласера. 

Лабораторијска вежба 
3. Одреɻивање угаоне дивергенције ласерског 

снопа. 
 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику да теоријске садржаје из ових области, кад год 
је то могуће, учи кроз експериментални рад. 

Наставни процес треба тако планирати да буде ефикасан 
и рационалан у коме би требало да буду заступљене 
различите методе и облици рада, што би допринело да 
ученици буду активни учесници образовног 
процеса.Физика чврстог стања и ласери у том погледу 
пружају велике могућности. Многе појаве и феномени 
могу се демонстрирати, а лабораторијске вежбе 
омогућавају једноставна мерења и прорачуне. 

Ласерско зрачење има велику примену у технологији 
преноса сигнала и медицини. 

На средњем и напредном нивоу ученици би требало да 
разу- меју основне идеје кроз које се остварују садржаји 
физике кристала и ласерске оптике. 
Јер основна знања из Физике чврстог стања и Физике 
ласера представљају део опште културе и омогућавају 
праћење основних информација везаних за достигнућа 
савремене физике. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.1.5.5. 

2.ФИ.2.5.3.  

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА 
 

Време: Март, април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Кроз поређење карактеристика атомског језгра и атома употпунити знање ученика о врстама и својствима 
интеракција у природи. 

И
сх

о
д

и
 

– 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; 
– објашњава добијање и примену изотопа (енергетика, медицина, археологија, форензика...); 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Структура језгра. Карактеристике језгра. Дефект 
масе и енергија везе. Природна радиоактивност. Алфа, 
бета и гама распад. Закон радиоактивног распада. 
Интеракција радиоак- тивног зрачења са супстанцијом. 
Детекција зрачења. Дозиметрија и заштита од зрачења. 
Фисија. Реакције фузије на звездама.  

Предлог за пројекат 
2. Акцелератори честица.CERN 
Лабораторијскe вежбe 

4.Мерењефона. 
5.Опадање интензитета гама зрачења са повећавањем 
дебљине апсорбера (препреке) од извора. 

При обради ове теме важно је указати на везу постулата 
Спе- цијалне теорије релативности и релативистичког 
карактера масе и енергије, као и на релативистичку везу 
масе и енергије. Полазећи од квантне природе нуклеарне 
интеракције и таласно-честичне природе 
нуклеона.Објаснити појаву радиоактивног распада 
атомског језгра наглашавајући њен статистички 
карактер. У оквиру обраде нуклеарне фисије и фузије 
посебно истаћи актуелне проблеме у енергетици и 
заштити човекове околине. Изузетно је важно да 
ученици упознају процесе који су последица 
интеракције радиоактивног зрачења са супстанцијом и 
да науче да користе мерне инструменте (дозиметар, ГМ-
бројач...). 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Метода демонстрације 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Домаћи задатак,Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови,Проблемски 
задаци 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.5.2. 
2.ФИ.1.5.4. 
2.ФИ.1.5.5. 

 2.ФИ.3.5.2. 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА Време: Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Кроз поређење карактеристика атомског језгра и атома употпунити знање ученика о врстама и својствима 
интеракција у природи. 

И
сх

о
д

и
 – увиђа предности и недостатке коришћења различитих извора енергије и разуме проблеме коришћења 

нуклеарне енергије у контексту одрживог развоја; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Класификација елементарних честица. Основне 
интеракције измеɻу честица.  

Предлог за пројекат 
4. Космичко зрачење. 

 

При обради ове теме важно је указати на везу постулата 
Спе- цијалне теорије релативности и релативистичког 
карактера масе и енергије, као и на релативистичку везу 
масе и енергије. Полазећи од квантне природе нуклеарне 
интеракције и таласно-честичне природе нуклеона 
објаснити појаву радиоактивног распада атомског језгра 
наглашавајући њен статистички карактер. У оквиру 
обраде нуклеарне фисије и фузије посебно истаћи 
актуелне проблеме у енергетици и заштити човекове 
околине. Изузетно је важно да ученици упознају процесе 
који су последица интеракције радиоактивног зрачења 
са супстанцијом и да науче да користе мерне 
инструменте (дозиметар, ГМ-бројач...). 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Продирући све дубље у структуру материје долазимо до 
еле- ментарних честица као градивних елемената 
супстанције и прено- силаца дејства физичког поља. 
Важно је подстаћи ученике да пра- те најновија 
истраживања и указати на примере примене научних 
достигнућа. 
Осмислити пројекат из области Космичко зрачење 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода илустративних радова 
Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.5.2. 
2.ФИ.1.5.4. 

  

IX - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У АСТРОНОМИЈУ И ОСНОВНИ 
ПОЈМОВИ 
 

Време: Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру садржаја из астрономије ученици треба да се упознају са њеном основама као што су спектар 
зрачења небеских тела, физичке карактеристике и типови звезда, карактеристике мирног Сунца и 
Сунчевог система. То ће им омогућити да разумеју утицај Земљине атмосфере на спектар зрачења 
небеских тела, својства планета Земљиног типа и еволуцију Сунчевог система. 

Заједно са овим садржајима уз примену стечених знања из других природних наука ученици треба да стекну 
савремену слику васионе. 

И
сх

о
д

и
 

– 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 Сунче- вом систему и описује њихове физичке особине. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Предмет и методе истраживања астрономије. 
Структура васионе (звезде, Сунце, Сунчев систем и 
галаксије).Нуклеарне реакције на Сунцу. Спектар 
електромагнетног зрачења Сунца. Порекло и развој 
небеских тела (космогонија). 

У настави астрономије пожељно је користити садржаје 
са интернета и обавити мерења за које има услова у 
школи. Неке садржаје погодно је обрадити преко 
пројеката. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 

Метода писаних радова 

Метода читања и рада на тексту 

Метода илустративних радова 
 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
коришћење разних извора (интернет, енциклопедије); демонстрирање физичке појаве; 
мултимедијалне пројекције; тестови знања 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори,Самостални рад ученика,Тестови 

Начин праћења 

Треба континуирано проверавати и вредновати компетенције (знања, вештине 
и ставове) ученика помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера, тестова 
на крају већих целина, контролних рачунских вежби и провером експерименталних 
вештина. омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује. 

 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.6.2.2.ФИ.1.6.2.2.Ф
И.1.6.3.2.ФИ.1.6.4. 

  

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

За допунску наставу је, такође, предвиђен један час недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави 
нису били довољно успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум 
основних знања из садржаја које предвиђа програм физике у гимназији. Овај минимум је неопходан за даље, 
несметано праћење наставе физике, што је и главни мотив за допунски рад са ученицима. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

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

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремни и допунски рад се остварује за ученике који стално полажу разредни или поправни испит и за 
ванредне ученике као и за оне који повремено заостају у савлађивању  образовно-васпитних садржаја у редовној 
настави. 

Циљ је да омогући ученицима који заостају у савлађивању образовно-васпитних садржаја  да се лакше укључе у 
редовни васпитно-образовни процес. Садржаји су идентични прописаном наставном плану и програму. Пре издвајања 
ученика треба утврдити узроке и тешкоће које ученици имају у савлађивању градива. О самом идентификовању 
ученика учествују школски педагог, предметни наставник, одељенски старешина, родитељ, а према потреби и школски 
лекар. 
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Рачунарство и информатика 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер Разред: 
Четвр
ти 

Предмет: Рачунарство и информатика 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

33 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Рачунарство и информатика се изводи са половином одељења, у рачунарском 
кабинету, у групама не већим од 15 ученика.  
Настава се са целом групом одвија када се ученици кроз дискусију и демонстрацију апликације 
уводе у нове области. Ученици раде самостално - један ученик – један рачунар), у паровима – када 
истовремено решавају постављене задатке и проблеме, или у мањим групама – за почетну анализу 
и идеје за начин решавања проблема.  
Реализацији програма је усмерена на пројектну и проблемску наставу, ка активном и 
кооперативном учењу. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења наставног предмета Рачунарство и информатика је стицање знања, овладавање вештинама и формирање кричког 
мишљења и ставова који доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у 
савременом друштву. Ученик развија способност ефективне примене рачунара на рационалан, етичан и безбедан начин. 

Задаци наставног предмета Рачунарство и информатика је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине из 
области информационо-комуникационих технологија ради испуњења постављених циљева и задатака у свакодневном животу, 
даљем школовању и будућем раду, уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне предметне компетенције 
обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово 
критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Базе података 
Време:септембар – март  
23 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о базама података. Развијање способности ученика да пројектују базу података, успоставе 
везе и креирају упите коришћењем језика SQL. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању 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 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни појмови и примери база података 
Релациони модел база података 
Повезивање табела 
Систем за управљање базама података (СУБП) 
Креирање базе података у конкретном СУБП 
Упити језика SQL за рад са базама 
Читање података из табеле - упит SELECT 
Пројекција и селекција 
Изрази и функције 
Сортирање 
Спајање табела и погледи 
Уписивање, брисање и ажурирање података - 
упитиINSERT, DELETE и UPDATE 
Администрација базе података, додела улога и дозвола 
 

 
Упознати ученике са основним појмовима о бази 
података и примерима база података које виђају 
свакодневно. Истаћи потребу креирања база података.   
Дефинисати појам релационе базе података и систем за 
управљање базама података. 
 
Упознати ученике са наредбама за креирање објеката у 
конкретном СУБП. Потребно је да ученици креирају бар 
једну базу података. 
 
Упознати ученике са основама програмирања у језику 
SQL. Истаћи важност упита SELECT којим 
претражујемо базе података и којим добијамо тражене и 
корисне информације. Највише пажње посветити том 
упиту.Описати и провежбати основни упитни блок 
(SELECT FROM WHERE). Приказати и провежбати 
сложене упите и подупите.Ученицима давати задатке у 
којима се тражи да из базе података добију информације 
помоћу упита SELECT. Објаснити важност креирања 
погледа VIEW и дати примере. 
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Упознати ученике са упитима за манипулисање 
података: унос у базу, брисање и измену (INSERT, 
DELETE и UPDATE) 
 
Упознати ученике са важношћу администрације базе 
података. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р
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ћ
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Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовање у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима 

Основни ниво: 
Ученик наводи предности 
рада са базама података 
(БП) у односу на 
конвенционалну 
организацију података. 
Наводи врсте БП, основне 
појмове, особине 
релација. Наводи улогу 
система за управљање 
базом података (СУБП), 
наводи примере СУБП, 
Користи већ креирану 
релациону БП. 

Средњи ниво: 
Користећи 
функционалности 
конкретног СУБП, ученик 
креира табеле у 
релационој БП, 
једноставне упите. 

Напредни ниво: 
Ученик креира 
једноставну БП на основу 
корисничких захтева, 
креира упите у БП 
користећи могућности 
СУБП и SQL језика. 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Области савременог рачунарства 
Време:март – мај  
10 часoва 

Ц
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Стицањезнања о областима савременог рачунарства. 

И
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 По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- наведе актуелне области рачунарства 

- наведе значај и проблематику којом се баве областисавременог рачунарства 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Области савременог рачунарства 
Рачунарске мреже 
Машинско учење 
Обрада великих количина података (енг. Big Data) 
Интернет ствари (Internet of things – IoT) 
Сарадничка израда пројеката из одабране области 

 

Упознати ученике са областима савременог 
рачунарства (рачунарске мреже, интернет и веб, 
машинско учење, вештачка интелигенција, роботика, 
обрада великих количина података, криптографија, 
паметни градови, интернет ствари, биоинформатика, 
дигитални маркетинг). Навести проблематику којом се 
баве дате области. Детаљније обрадити само неколико од 
наведених области. 

Ученицима јасно указати на значај свих 
актуелних области рачунарства на свакодневни живот 
савременог човека. Навести ученике да идентификују 
свакодневне ситуације у којима могу да препознају 
примену савремених области рачунарства у свом 
свакодневном животу. Истаћи међусобну 
испреплетеност и повезаност различитих области унутар 
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рачунарства, као и повезаност ралунарства са другим 
научним дисциплинама. 

У виду пројеката ученици истражују на интернету 
и представљају једну конкретну област. Ученици се могу 
поделити у групе приликом израде пројекта. Ученици 
могу да изаберу било који вид презентовања који су 
учили током школовања, а примерено теми пројекта 
коју изаберу. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовање у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројекта 

ОС по нивоима 

Основни ниво: 
Ученик наводи области 
примене савременог 
рачунарства и класе 
проблема које оне 
решавају. 

Средњи ниво: 
Ученик наводи кључне 
концепте који 
карактеришу одређену 
област. 

Напредни ниво: 
Ученик прави паралеле 
између класичних области 
и савремених, које су још 
увек у фази истраживања, 
развоја и 
експрерименталне 
примене. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави не постижу задовољавајуће резултате или желе да 
имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као 
и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученика који постижу изузетне резултате у савладавању наставног садржаја и 
исказују интересовање за проширивањем знања из наставних тема које се обрађују. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Друштвено- језички  Разред: 
четвр
ти 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

33 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Музичка култура се изводи у музичком кабинету, са читавим одељењем. 
Кабинет је опремљен компјутером, интернетом и грамофоном, чиме се постиже висок квалитет 
наставе. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставе музичке 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 стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске 
критеријуме у циљу формирања одговорног односа према очувању музичког наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Импресионизам 
Време: септембар, 
3 часа 
 

Ц
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Циљ је јасно показати, путем звучних примера, убрзан развој музике и нове идеје које су дошле са 20.веком. 

И
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Препозна душтвено- историјски и културолошки амбијент у којем се развијају различити видови 

музичког изражавања. 

Демонстрира познавање музичке терминологије и изражајна средства музичке уметности у склопу 

предложених тема.  

Препозна обрађене стилове и жанрове према основним карактеристикама. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Карактеристике музике импресионизма 
2.  Однос музике и других уметности у 

импресионизму 
3. Дебиси и Равел 

Пратећи развој историје и напретка човечанства, 
упознаћемо и новине у музици с краја 19.века. 

Слушаћемо, гледаћемо, истраживати и 
дискутовати о чувеним импресионистима. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, индивидуални 
Ресурси стручна литература, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања,  питања ученика 

ОС по нивоима    

II - ТЕМА/МОДУЛ: Музика 20.и 21.века 
Време:септембар- децембар, 
15 часова 

Ц
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Циљ је приближити ученицима авангардне музичке идеје 20.и 21.века, кроз музику домаћих и страних 
композитора. 
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Препозна друштвно историјски и културолошки амбијент у којем се развијију различити видови 
музичког изражавања. 

Демонстрира познавање музичке терминологије и изражајна средства музичке уметности у склопу 
предложених тема.  

Препозна обрађене стилове и жанрове према основним карактеристикама. 

Препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника импресионизма  и стилских 
праваца музике 20. века. 

Представи развој музичких облика и инструмената закључно са крајем 20. века. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Експресионизам, А. Шенберг 

2. Стравински и Барток 

3.  Прокофјев 

4.Бритн 

5.Орф и Шостакович 

6.  Српски класици модерне ( Коњовић, Милојевић 
и Христић) 

7.Слушање музике српских аутора 

8.  Марић и Тајчевић 

9. Деспић и В. Мокрањац 

10. Бабић и Хофман 

11. Ерић и Трајковић 

12. Симић и Седлар 

13. Жебељан 

14. Слушање музике  

15. Музика у Србији током 20.и 21.века, обнављање 

Ученици ће радити презентације о еминентним 
композиторима 20.и 21.века. На часовима ћемо гледати 
и дискутовати радове. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература,  интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима    

III - ТЕМА/МОДУЛ: Модерна и примењена музика 
Време: јануар- мај, 
15 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ је разумети различите музичке жанрове и дискутовати аргументовано о њима. 

И
сх

о
д

и
 

Изводи музичке примере користећи традициналне и-или електронске инструменте, глас и покрет. 

Уочава у свакој од епоха међусобну повезаност музичке уметности са другим уметностима. 

Изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или говорена реч, ликовна 
уметност. 

Коментарише своје и утиске других о одслушаним музичким делима. 

Критички просуђује утицај музике на здравље. 

Поштује правила музичког бонтона. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

1. Филмска и сценска музика 

2. Историјски развој џеза и карактеристике 

3. Вокални солисти и инструменталисти 

4. Симфонијски џез и Гершвин 

5.Забавна музика 

6. Народна музика 

7. Електронска музика 

8. Мјузикл 

9. Музичке установе у Србији 

10. Музички ствараоци у Србији 

11. Концертне дворане у свету 

12. Најпознатији светски извођачи уметничке 
музике 

13. Слушање музике 

14. Утврђивање градива 

15. Оцењивање 

Ученици ће радити презентације на задате теме, које ће 
представити на часовима. Приликом обраде теме, 
учествоваће цело одељење, дискусијом и критиком. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, питања ученика 

ОС по нивоима    

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних. 

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно, у договореном термину, у музичком кабинету. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају посебне склоности ка музици, у виду хорског певања. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

Ликовна култура 

Образо
внипрофил: 

Друштвено-језички Разред: 
Ч

етврт
и 

Предме
т: 

Ликовна култура 
Недељн

и фонд 
часова: 

1 
Годиш

њи фонд 
часова: 

3
3 

Просветни гласник: Број 4 Година: 
2

020. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начинр
еализације: 

Настава из предмета Ликовна култура изводи се са целим одељењем у учионицама. 
Примењују се различити начини рада (фронтални, индивидуални, по групама, у паровима...), 

користећи при том средства, која су професору и ученицима на располагању. 
Ученицима се скреће пажња на значај Ликовне културе и културе уопште, очување и 

поштовање културне баштине свога и других народа, као и на развијање визуелног опажања. Када 
год је то могуће ученици се укључују у савремена културна дешавања и живу делатност кроз, посете 
ликовним и фото изложбама, музејима, галеријама и њиховим актуелним поставкама, контакт са 
уметницима, као и кроз практичан ликовни рад ( организовање ликовних и фото изложби, 
учествовање на различитим конкурсима...). 

За извођење наставе важно је и повезивање са осталим предметима, Музичком културом, 
Матерњим језиком, Историјом, Филозофијом... 

Ученици усвајају сазнања из различитих извора: уџбеника и друге литературе, дигиталних 
медија, са предавања на часовима, кроз креативан разговор са вршњацима, кроз посете различитим 
културним дешавањима, при чему се подстичу да самостално развијају и уобличавају своје 
мишљење и шире своја знања. 

 Вредновање знања ученика врши се кроз праћење савладаности наставних садржаја, 
усвајање и употребу ликовног језика, практичан рад, активност, тумачење и анализу ликовног дела...  

 

Циљеви наставног предмета: 

 оспособљавање за комуникацију и развијање креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког 
наслеђа свог и других народа; развијање стваралачког мишљења; подстицање стваралачког рада; примена и повезивање 
стечених знања у свакодневном животу; развијање свести о повезаности уметности. 

 

Задаци наставног предмета:  

унапређивање знања о уметности; развијање визуелног опажања; оспособљавање за тимски рад; развијање 
мотивисаности за праћење и учествовање у различитим културним дешавањима, посете музејима, галеријама, легатима, 
локалитетима...; изграђивање свести о повезаности ликовног стваралаштва са осталим уметностима и наукама; примена 
стечених знања у унапређењу и очувању животне и радне средине;  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: АВАНГАРДА 
Време:септембар-

децембар 
17 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне 
информација са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и 
препознаје различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено; 
ради презентације и истражује на задату тему 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- примењује нове визуелне медије изражвајући ставове у складу са личним интересовањима, потребам 
и могућностима 

- користи и критички процењује литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- користи дела различитих праваца као постицај за стваралачки рад 

- практично предствља одређену ликовну тему 

- дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих периода 

- користи стручне изразе када објашњава уметничке правце или појаве или анализира уметничка дела 

- извештава о посети или учешћу у уметничким дешавањима, алтернативним просторима , 
споменицима или институцијама у окружењу и пише кратке ликовне критике о изложбама или 
стваралаштву уметника 

- дискутује како се знања и искуства развијена кроз визуелне уметности користе у комерцијалне сврхе 
и како утичу на очување културне баштине 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Боја(својства боја; односи боја; психолошка и 
симболична својства боја; боја и дизајн); 

-Авангарда, Нови положај уметника 
(манифести и теорије у уметности; институције и 
алтернативни простори уметничких дешавања);    

-Уметност на прелазу векова (правци и појаве у 
модерној уметности; водећи представници и њихова дела) 

- упознавање ученика са бојом као аутономним  
ликовним елементом и њеним својствима; 

- упознавање ученика са значењем термина 
Авангарда; 

- проналажење примера на основу којих се врши 
вежбање и визуелно препознавање уметничких дела 
Модерне уметности; 

-разговор у уметничком простору (галерији, 
легату) о положају уметника данас; 

- ликовни и фото радови ученика на основу којих 
се врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 

- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 

- посета актуелним изложбама као примерима 
добре праксе и примена стеченог знања; 

-приказ једне ликовне изложбе уз осврт на стање 
уметности у савремено доба 

Методерада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облицирада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, 

институције културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начинпраће
ња 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање и 
примена идеја, материјала и техника) 

ОС 
понивоима 

   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  ПРОМЕНЕ 
Време: јануар-јун 
20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- повезује нова сазнања са претходно стеченим знањима; опажа, препознаје и тумачи визуелне 
информација са којима се сусреће; разуме значај и улогу уметности у појединим епохама; истражује и 
препознаје различите облике уметности, материјле и технике и користи их у свом раду; примењује научено 

И
сх

о
д

и
 

- изражава своја интересовање и естетске доживљаје 

- разматра како универзални језик уметности доприноси мултикултуралном повезивању 

- примењује нове визуелне медије изражвајући ставове у складу са личним интересовањима, потребам 
и могућностима 

- користи и критички процењује литературу и интернет за истраживање и пројектне задатке 

- користи дела различитих праваца као постицај за стваралачки рад 

- практично предствља одређену ликовну тему 

- дискутује о сличностима и разликама у култури, уметничким стиловима појединих периода 

- користи стручне изразе када објашњава уметничке правце или појаве или анализира уметничка дела 

- извештава о посети или учешћу у уметничким дешавањима, алтернативним просторима , 
споменицима или институцијама у окружењу и пише кратке ликовне критике о изложбама или 
стваралаштву уметника 

- дискутује како се знања и искуства развијена кроз визуелне уметности користе у комерцијалне сврхе 
и како утичу на очување културне баштине 

Наставнeјединицe Начинреализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 
-Покрет (покретне слике; кинетичка скулптура;   

покрет у архитектури; композиција у времену и простору); 
-Нови медији (филм; видео и компијутерска 

уметност; дешавања у простору, хепенинг, перформанс); 
интервенције у простору); 

-Водећи представници и њихова дела; 
-Нови медији као подстицаји за стваралачки рад ; 
-Уметност и економија (тржиште уметничких 

дела; уметност као ресурс економског развоја) 

- упознавање ученика са покретом као ликовним 
елементом и његовом употребом у савременој 
уметности; 

- упознавање ученика са Новим медијима; 
- посета фестивалу филма LIFFE и разговор са 

уметницима; 
-разговор у уметничком простору (галерији, 

легату) о положају уметника данас и уметничком делу 
као тржишној вредности; 

- ликовни и фото радови ученика на основу којих 
се врши истраживање и употреба различитих ликовних 
техника и материјала; 

- истраживање дигиталних извора као једног од 
подстицаја за креативан и стваралачки рад; 

- посета Октобарском и Мајском ликовном 
Салону као примерима добре праксе и примена стеченог 
знања; 

-приказ једне ликовне изложбе уз осврт на стање 
уметности у савремено доба 

Методерада Комбинована ( дијалошка, монолошка, визуелна, демонстративна ) 
Облицирада Индивидуални, фронтални, рад у групи, рад у паровима 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, дигитални ресурси, ликовне и фото изложбе, 

институције културе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, практичан рад, разговори на часу, визуелно препознавање 

Начинпраће
ња 

Праћење активности на часу, питања ученика, мотивисаност, напредовање у 
комуникацији, напредовање у раду са подацима ( текстуалним, визуелним, 
дигиталним), примена стеченог знања, напредовање у практичном раду ( развијање и 
примена идеја, материјала и техника) 

ОС 
понивоима 

   

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички  Разред: 4      

Предмет:  Физичко и здравствено васпитање 
Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

66      

Просветни гласник: Број  4     Година:  2020.    

Начин 
реализације: 

У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални, групни и рад у паровима. 
Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања. Оцењивање се остварује тако што се прате 
активности на часу, активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

• да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са 

вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 

 

 Циљ образовно – васпитног рада је:. 

• да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 
примени моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и 
рада. 

 

Задаци образовно – васпитног рада 

• подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

• развој и усавршавање моторичких способности 

• стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе 
на тлу,спорстке игре...) 

• стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика 

• формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање 

• стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

 ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошкасвеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   

II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичкевештине,спорт и 
спортскедисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ис
хо
ди 

   ФИЗИЧКЕСПОСОБНОСТИ 

- примени једноставнекомплексе простих и општеприпремних вежбиуз помоћ наставника 

- уз помоћ наставниканаправи план активности 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ,АТЛЕТИКА 

- комбинује и користидостигнути ниво и усвојене технике трчањау свакодневном животу 

- користи усвојенетехнике у свакодневномживоту 

- доводи у везу развојфизичких способности(издржљивости, брзине иснаге) са трчањем 

ЗДРАВСТВЕНОВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирањефиз.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине изаблуде оалкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техникатрчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајнотрчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу ускопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ис
хо
ди 

ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни итројни 
27.Чувањеблока и играна смањеномтерену 
28.Улога либерау одбојци 
29.Постава 5:2 и5:1 распоредпозицијаиграча по 
специјалности 
30.Увежбавањепређенихелеменатаигре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 

Ученик усваја технику играња одбојке, правила 
понашања у школи, изводи разна кретања у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

V - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 

Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из одбојке 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ис
хо
ди 

ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

Наставнe јединицe Начин реализације 

35.  Одбојка-Игра са применом правила игре 
36.Одбојка-Одељењско такмичење 

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

Ис
хо
ди 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра  
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
Струњаче, одбојкашка лопта, мрежа,кошаркашка лопта, сто за стони тенис, рекети, 
мрежа 

Начин праћења Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Ис
хо
ди 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

КОШАРКА: Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти Струњаче, кошаркашка лопта, сто за стони тенис, рекети, мрежа 

Начин праћења Педагошка свеска, праћње, напредовање, дати смернице за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

Ис
хо
ди 

ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

 КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и спортско-
рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и пружа прву 
помоћ. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти одбојкашка лопта, кошаркашка лопта, сто за стони тенис, рекети, мрежа   

Начин праћења Педагошка свеска, праћње, напредовање, дати смернице за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

IX - ТЕМА/МОДУЛ:  Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Ис
хо
ди 

ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави план 
активности тренинга и исхране 

ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

63.  Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон; 
Одбојка: Игра 

64.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу, скок у даљ из места,Кошарка-баскет игра 

65. Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци 
66. .Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада Вербална, демонстрације, комплексна   
Облици рада Индивидуални, у паровима, групни, фронтални 
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења Педагошка свеска, праћње, напредовање, дати смернице за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Секција Одбојка годишњи број часова: 18 
Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. 
Секција Фудбал: 
Основни принципи фудбала, Основни став, Додавање, Дриблинг, Шут, Одбрана, Напад, Игра 
Секција рукомет: 
Основни принципи Рукомета, Кошаркашки став, Додавање, Дриблинг, Шут ,Одбрана ,Напад ,Игра 
Секција стрељаштво: 
Основни принципи стрељаштва, Основни став у гађању ваздушном пушком, Увезбавање става, пуњење, основно 
пуцање, Пуцање у мету, техника дисања, опуштања, Гађање, Слободно испуцавање 
Секција стони тенис: 
Основни принципи стоног тениса, Бекенд удараца и одбрану од истог, Форхенд удараца и одбрану од истог, Серве, 
Контра напад, Игра 
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Верска настава – православни катихизис 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички Разред: 4 

Предмет: 
Верска настава-православни 
катихизис 

Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

33 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

-Задатакнаставникаједаупознаученикесатемама и кључнимпојмовимасадржаја а којенаставник у 
складусалитературомодређенихнаставнихјединицаможедадопуни. 

Катихизацијакаолитургијскаделатностзаједничкоједелокатихете( вероучитеља) и 
ученикакојисусеопределилизаслушањеовогпредмета. 
Катихезанепостојирадигомилањаинформација( ,, знања о вери“) , већкаонастојањедасеучење и 
искуствоЦрквеличноусвоје и спроведу у животкрозслободноучешће у богослужбеномживотуЦркве. 
КатихетабитребалодасталноиманаумудајекатихезасведочењеИстине ( Христа), проповедИстине и 
увођење у ИстинукрозЦрквукаозаједницуљубави. 

Напочеткусвакенаставнетемеученикебитребалоупознатисациљевима и исходиманаставе 
,садржајимапотемама, начиномостваривањапрограмарада, као и 
саначиномвредновањањиховограда. Наставасереализујекрозследећеобликенаставе: а) 
Теоријсканастава( 35часова) б) Практичнанастава ( 2 часа). Теоријсканаставасереализује у 
учионици, а практичнанаставасереализује у Цркви-учешћем у литургијскомсабрању.  

-Дидактичко-методичкаупутства 
Уводнечасоветребалобиосмислититакодадопринесумеђусобномупознавањуученика 
,упознавањуученикасациљевима, исходима и наставнимсадржајима, али и 
такоданаставникстекнепочетниувид у токаквимпредзнањима и 
ставовимаизподручјаПравославногкатихизисагрупарасполаже. 
Реализацијапрограмабитребалодасеодвија у 
складусапринципимасавременеактивненаставекојасвојомдинамикомподстичеученикенаистражива
чки и проблемскиприступсадржајиматема. У токуреализацијестављатинагласаквишенадоживљајно 
и формативно а мањенасазнајно и информативно. 
Квалитетнаставесепостижекадасенаставнисадржајиреализују у 
складусасавременимпедагошкимзахтевима у погледуупотреберазноврснихметода ,обликарада и 
наставнихсредстава. Имајући у виидузахтевенаставногпрограма и 
могућноститранспоновањанаставногсадржаја у педагошкодидактичкарешења 
,наставникбитребалодаводирачуна и о психолошкимчиниоцимаизвођењанаставе – узрастуученика, 
нивоупсихофизичкогразвоја, интересовањима, склоностима, способностима и мотивацијиученика. 
У остваривањусавремененаставенаставникјеизворзнања, креатор , организатор и 
координаторученичкихактивности у наставномпроцесу. 
НаставајеуспешнореализованаакојеученикспремандаЦрквусхватикаопросторзаостваривањесвојел
ичностикроззаједничарењесаближњима и ТројичнимБогомкојипостајеизвор и 
пуноћањеговогживота. 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

-ЦиљВерскенаставекаоизборногпредмета у оквирусредњешколскогобразовања и 
васпитањајесудасењомепосведочесадржајвере и духовноискуствотрадиционалнихцркава и верскихзаједницакојеживе и 
делајунанашемживотномпростору, дасеученицимапружицеловитрелигијскипогледнасвет и живот и 
даимсеомогућислободноусвајањедуховних и животнихвредностицрквеилизаједницекојојисторијскиприпадају ,односно, 
чување и неговањесопственогверског и културногидентитета. Притом, упознавањеученикасавером и 
духовнимискуствимасопственеисторијскидатеЦрквеиливерскезаједницетребадасеостварује у отвореном и 
толерантномдијалогу ,узуважавањедругихрелигијскихискустава и философскихпогледа , као и научнихсазнања и 
свихпозитивнихискустава и достигнућачовечанстава. 

-ЦиљнаставеПравославногкатихизиса( веронауке) у средњемобразовању и 
васпитањујестедапружицеловитправославнипогледнасвет и живот, уважавајућидведимензије : историјскихришћанскиживот 
( историјскуреалностЦркве) и есхатолошки ( будући) живот ( димензијуидеалног). 
Тозначидаученицисистематскиупознајуправославнуверу у њенојдоктринарној, литургијској, социјалној, и 
мисионарскојдимензији ,причемусеизлагањехришћанскогвиђењаживота и постојањасветаобавља у веомаотвореном , 
толерантномдијалогусаосталимнаукама и теоријама о свету , којиимасенастојипоказатидахришћансковиђење ( литургијско, 
као и подвижничкоискуствоПравославнеЦркве ) обухватасвапозитивнаискустваљуди , 
безобзиранањиховунационалнуприпадност и верскообразовање. Свеовосеспроводикаконаинформативно-сазнајномтако и 
надоживљајном и наделатномплану ,узнастојањедаседоктринарнепоставкеспроведу у свимсегментимаживота ( односсаБогом, 
сасветом, садругимљудима, сасобом) 

-ЗАДАЦИ у наставиправославногкатихизиса (веронауке) судакодученика: - развијеотвореност и односпремаБогукаоДругој и 
другачијојЛичности у односунанас, као и отвореност и односпремадругомчовекукаоикониБожјој, личности, такође, 
другачијој у односунанас, тедасеизмеђуоведверелацијеоствариузајамнозависнавеза (свест о заједници); - 
развијеспособностзапостављањепитања о целини и најдубљемсмислупостојањачовека и света, људскојслободи, животу у 
заједници, феноменусмрти, односусаприродомкојанасокружује и друго, као и заодговарањенапитања у 
светлуправославнехришћанскевере и искустваЦркве; - изградиспособностдубљегразумевања и вредновањакултуре и 
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цивилизације у којојживе, успона и падова у историјичовечанства, као и достигнућа у разнимобластимастваралаштва 
(причемусеостварујекомплементарностсадругимнаукама); - помогне у одговорномобликовањузаједничкогживотасадругим, у 
изналажењуравнотежеизмеђувластителичности и заједнице, у остварењусусретасасветом (саљудимаразличитихкултура, 
религија и погледанасвет, садруштвом, саприродом) и саБогом; најзад, - изградиуверењедајесвет и свештоје у њему, 
створензавечност, дасусвистворенидабудупричасницивечногживота, 
тедасеизтеперспективекодученикаразвијеспособностразумевања, преиспитивања и 
вредновањасопственогодносапремадругомчовекукаонепоновљивомбићу и прематворевиниБожјој и 
изградиспремностнапокајање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод Време:1 час 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са садржајем предмета ,планом , програмом и наином реализације наставе Православног 
катихизиса. 

Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 Сагледа садржаје којима ће се бавити настава Православног катихизиса у току 4 године средњешколског или 

гимназијског образовања. 

Уочи какво је његово предзнање из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном разреду 
школовања. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

2. Понављање кључних појмова обрађених у трећем 
разреду средње школе 

Ученицима објаснити специфичност наставе 
Православног катихизиса у средњој школи или 
гимназији и новине у наставном програму за 4 годину. 
Такође у склопу уводног часа је рекапитулација свега 
оног што су ученици обрадили а тиче се градива из 
петходних разреда Православног катихизиса. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Свето Писмо, уџбеник и помоћна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговори ученика, читање Светог Писма 

Начин праћења Активност ученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима    
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Заживотсвета Време: 9 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Пружити ученицима основ за разумевање да Литургија преображава свет уносећи у њега 
есхатолошку реалност. 

- Упознати ученике са садржајем и структуром Свете Литургије. 

- Предочити ученицима значај активног учешћа у Светој Литургији. 

- Нагласити ученицима да су хришћани позвани да у свету сведоче етос Свете Литургије. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да препознаје елементе Свете Литургије. 

- Моћи да препозна да је благодатно искуство Свете Литургије предокус Царства Божијег. 

- Моћи да назре космолошки и есхатолошки карактер Литургије 

- Моћи да тумачи литургијску молитву после Светог Причешћа. 

- Моћи да схвати да се Причешћем задобија отпуштење грехова , љубав нелицемерна, смелост према 
Богу, усвојење Царства Божијег. 

- Бити свестан да се његов живот у Цркви не ограничава на време служења Свете Литургије него да се 
наставља излажењем у миру . 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. „Благословено Царство Оца и Сина и Светога 
Духа... ˮ 

11. „Благословено Царство Оца и Сина и Светога 
Духа... ˮ 

12. „Заблагодаримо Господу... ˮ- узајамно даривање 
13. „Заблагодаримо Господу... ˮ- узајамно даривање 
14. „Због свега и за све... ˮ 
15. „Због свега и за све... ˮ 
16. Трпеза Господња – конкретност заједничарења 
17. Трпеза Господња – конкретност заједничарења 
18. „У миру изиђимо... ˮ 

Објаснити ученицима садржај и структуру Свете 
Литургије и протумачити делове Свете Литургије који 
су предвиђени планом и програмом користећи 
Служебник и тумачења Светих Отаца као помоћна 
средства.  
Свету Литургију тумачити од почетног возгласа до краја 
где свештеник каже ,, у миру изиђимо“ и заамвоне 
молитве. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси СветоПисмо, уџбеник и помоћналитература, Служебник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговориученика, читањеСветогПисма и Служебника 

Начин праћења Активностученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима    

III - ТЕМА/МОДУЛ: Историја и есхатологија у Цркви Време: 12 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Представити ученицима хришћанско схватање иторије као процес који у есхатону задобија свој 
смисао и испуњење. 

- Упознати ученике са најважнијим догађајима из историје Цркве. 

- Упознати ученике са најзначајнијим елементима кирилометодијевске традиције. 

- Нагласити ученицима да је Светосавље хришћански етос српског народа. 

- Упознати ученике да се опредељење за Царство Небеско изражава на реалан начин сведочењем 
Христа и личним животом. 

- Упознати ученике са богатством исихастичке праксе и богословља. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да схвати да историја има есхатолошко 

усмерење 

- Моћи да схвати разлог за гоњење хришћана у римском царству 

- Моћи да схвати да нема суштинске разлике  

између светосавског и хришћанског етоса 

- Моћи да наброји неке српске светитеље и да објасни како су они служили Богу и 

ближњима 

- Моћи да доведе у везу виђење таворске светлости са исихастичком праксом 

- Бити свестан могућности мистичког опита заједнице са Богом. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

13. Хришћанско схватање историје 
14. Црква у прогону и слобода хришћана 
15. Појава и развој монаштва 
16. Јединство Цркве и сабори 
17. Јединство Цркве и сабори 
18. Мисија светих Кирила и Методија 
19. Светосавље – пут који води у Живот 
20. Косовски завет – есхатолошко опредељење народа 
21. Светитељи нашег рода – благо целог света 
22. Светитељи нашег рода – благо целог света 
23. Исихазам 
24. Есхатон као узрок постојања Цркве и историје 

Ова тема се бави пре свега историјом Цркве те стога 
ученицима треба предочити у основним цртама историју 
хришћанске Цркве почевши од њеног оснивања па до 
наших дана. Задржати се на 1-3 века када је Црква била 
гоњена и задржати се на Васељенским и Помесним 
Саборима на којима су формулисане истине наше вере 
насупрот еретичким учењима. Користити овом 
приликом и Символ вере као израз наше хришћанске 
вере.  
Подсетити ученике како смо ми Срби примили 
хришћанство фокусирајући се на мисионаре Свету 
браћу Кирила и Методија и излажући историју преко 
Светог Саве, кнеза Лазара и косовског боја па све до 
данашњих дана. 
На крају ове теме подсетити ученике који је циљ свега 
постојећег а то је Царство Небеско. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси СветоПисмо, уџбеник и помоћналитература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговориученика, читањеСветогПисма 

Начин праћења Активностучениканачасовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима    

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Хришћанство у савременомсвету Време: 8 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Омогућити ученицима да изграде хришћански став према савременом схватању слобде, љубави, 
заједнице.. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да хришћанска теорија и пракса носе снагу којом би могло 
да се одговори на најважнија искушења савременог света и човека. 

- Оспособити ученика да богословски размишља о биоетичким проблемима на основу одабраних 
примера. 

- Упознати ученике са различитим богословским поимањима болести. 

- Кроз разговор о болестима зависности подстаћи ученике да се одговорно суочавају са 
егзистенцијаним питањима. 

- Кроз дискусију о проблемима моралности у социолошким оквирима помоћи ученицима да изграде 
правилан етички став о томе. 

- Разговарати са ученицима о породичним вредностима и савременим изазовима. 

- Разговарати са ученицима о проблему човекове опредмећености 

у потрошачком друштву 

- Разговарати саученицима о човекојтежњи да пребацујеодговорност на Богаза зло у свету и дати 
објашњење са православног становишта. 

 

И
сх

о
д

и
 

- Постати свестан да је егоизам суштински проблем човековог друштва , јер разара заједницу. 

- Моћи да критички вреднује проблеме савремене цивилизације у светлу искуства Цркве ( савремено 
схватање слободе, љубави, другог човека) 

- Моћи да промишља о разлозима постојања болести и како се носити са њима са православног 
становишта. 

- Моћи да схвати да су болести зависности последица неиспуњености смислом и правим животним 
садржаима. 

- Бити свестан да личност ниједног човека не сме да буде сведена на предмет , ствар или број. 

- Бити свестан значаја јединствености , вредности и непоновљивости сопствене личности и личности 
других људи. 

- Бити свестан да је деперсонализација исто што и десакрализација човека 

- Моћи да увиди да је лек против опредмећењачовека – искуство Цркве и да личност не 

постоји без заједнице слободе и љубави. 

- Да схвати да је насиље немогуће ако је други за мене личност 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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9. Егоизам 
10. Проблеми биоетике 
11. Хришћански поглед на болести 
12. Питања личног, породичног и друштвеног морала 
13. Хришћанство и изазови потрошачког друштва 
14. Хришћанство и изазови потрошачког друштва 
15. Деликвенција и вршњачко насиље 
16. Проблем теодицеје 

У овој теми се бавимо савременим биоетичким и 
етичким питањима која нам намеће савремени свет и 
начин живота и ставовима који су одговор Цркве на ова 
питања. Анализирамо ставове Цркве према одређеним 
биоетчким питањима са одређених сајтова помесних 
Православних Цркава као и наше СПЦ Цркве које су се 
изјасниле по питању оређеног биоетичог и етичког 
проблема. Пре свега формирамо код ученика здраво и  
хришћанско размишљање по овим биоетичким 
питањима и та размишљања базирамо на Јеванђељу а то 
јесте да је највећи дар чоеков његова слобода коју му је 
Бог дао. 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси СветоПисмо, уџбеник и помоћналитература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, одговориученика, читањеСветогПисма 

Начин праћења Активностученика на часовима, мотивација, презентације 

ОС по нивоима    

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Није предвиђена планом и програмом 
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Грађанско васпитање 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички Разред: 
Четвр
ти 

Предмет: Грађанско васпитање 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

33 

Просветни гласник: Број 4 Година: LXIX 

Начин 
реализације: 

У настави грађанског васпитања од облика рада примењују се фронтални, индивидуални, групни 
као и рад у пару, а од метода најчешће су заступљене монолошка, дијалошкакао иилустративно – 
демонстративна. Настава се реализује по плану и програму који је предвиђен од стране 
Министраства просвете. 
Оцењивање је такође саставни део процеса наставе, врши се континурано (формативно и 
сумативно). Током године врши се праћење и процена напредовања остварености прописаних 
исхода, стандарда постигнућа као и сама активност ученика. 

Циљеви и задацинаставног предмета: Циљ учења Грађанског васпитања 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 уважавајући демократске вредности. 

 
Циљ образовно – васпитног рада: Стицање сазнања, развијање способности и вештина, усвајање вредности које 

су претпоставка за целовит развој личности, компететан, одговоран и ангажованживот у савременом грађанском друштву у 
духу поштовања личних, политичких, социо-економских, културних  права људи и основних слобода, неговање мира, 
толеранције, равноправности полова, разумевање и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским групама. 

Задаци образовно – васпитнограда: 

- Да се код ученика развија способност разумевања разлика међу људима и спремност да се разлике поштују и 
уважавају; 

- Да се код ученика развија самопоштовање, осећање личног и групног идентитета;  

- Да код ученика развија комуникацијске вештине које су неопходне са сарадничко понашање и конструктивно 
решавањес укоба, аргументовано излагање сопственог мишљења, активно слушање, преговарање; 

- Да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног одлучивања и делања; 

- Да се ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у друштву; 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Економска и социјалнаправа 
Време:септембар, октобар, 
новембар, децембар, јануар 

Ц
и
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е
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- Разумевање културе људских права 

- Стицање знања о социјално-економским правима и њиховој повезаности са друштвеним 
неједнакостима и сиромаштвом; 

- Објашњавање улоге и значаја синдиката у остваривању социјално-економских права грађана 

 

И
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• наведеекономска и социјалнаправакојаприпадајусвимљудима; 

 • доводи у везусиромаштвосастепеномоствареностиљудскихправа; 

 • наведепримересиромаштва и друштвененеједнакости; 

 • критичкиразматрапроблеменезапослености и економскемиграције; 

 • образложизначајудруживањарадника и борбезањиховаправа; 

 • препознајепримередискриминације и експлоатације у областирада; 

 • аргументованодискутује о пробемимадоступностихране, пијаћеводе, образовања и здравственезаштите у 
савременомсвету; 

 • изражавапозитиванставпремапосебним (афирмативним) мерама у образовањуосетљивихгрупа и 
образложињиховзначајзасоцијални и економскиразвој. 

Наставнeјединицe Начинреализације 
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Људска права и слободе; Односи међу правима; Економска 
и социјална права грађана; Кршење и заштита економско-
социјалних права; Друштвене неједнакости и сиромаштво; 
Дискриминација у области рада; Корупција и врсте 
корупције; Начини борбе против корупције; 
Експлоатација деце у свету рада; Синдикати и улога 
синдиката 

Крозовунаставнутему /часове ( обраде-
применомрадионичарског и истраживачкогначинарада, 
пројектненаставе)наконкретнимпримеримаученицисеу
познајуса културом људских права (врсте права, 
карактеристика људских права, односа и сукобамеђу 
њима са посебним освртом на социјално-економским 
правима.Свенаведенеактивностиученикадоприносе и 
достизањуисхода: Ученикћебити у стањудаприкупи, 
прикаже и тумачиподаткедобијенеистраживањем; 
изнесе и вреднујеаргументенаосновудоказа; сарађује у 
тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 
дајућиличнидоприноспостизањудоговора и 
афирмишућитолеранцију и равноправност у дијалогу и 
критичкипроценисопственирад и радсарадника у групи. 

Методерада Вербално-текстуалне методе, илустративно-демонстративне 
Облицирада фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Ресурси 
Приручник за наставнике грађанског васпитања у гимназији; ОЕБС, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, интернет, остали извори 

П
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е
 Инструменти 

Залагање (активност на часу), дискусија, дебата, изношењекритичкогмишљења, 
истраживачки рад, пројекти 

Начинпраћења активностначасу, мотивацијазарад, усменоизлагање, радови ученика 

ОС понивоима Нижи Средњи Виши 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Право на здраву животну средину 
Време:јануар,фебруар, март, 
април, мај 

Ц
и

љ
е
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- Упознавање ученика са појмом ,,Одрживи развој'' 

- Разумевање значаја здраве животне средине за сваког грађанина и њене  повезаности са грађанским 
правима 

- Стицање знања о агендама, Међународним споразумима о спречавању емисије штетних гасова у 
атмосверу, циљевима одрживог програма развоја. 
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• идентификујевредностинакојимапочиваправонаживот у здравојживотнојсредини; 

 • образложизначајПрограмаодрживогразвојадо 2030. године; 

 • аргуменованодискутује о 
одговорностиразличитихдруштвенихактеразаеколошкепроблеменасталеуследљудскеактивности; 

 • примеримаилуструјеуспешнеакцијеудружењакојасебавеочувањемживотнесредине и правимаживотиња у 
свету и нашојземљи; 

 • разликујерелевантне и поузданеинформацијеодманипулацијеинформацијама о еколошкимпроблемима; 

 • рационалнокористиприродне и енергетскересурсе; 

 • предлажеактивностикојимасеможепостићиздравијаживотнасредина и бољиквалитетживотаљуди, 
животиња и биљака. 
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Наставнeјединицe Начинреализације 

Одрживи развој; Агенда 21; 17 глобалних циљева одрживог 
програма развоја до 2030; Одрживи развој у законодавству 
и пракси наше земље; Право на информисаење и учешће 
јавности у питањима од значаја за здраву животну средину; 
Заштита природних добара у Србији; Добробит животиња; 
Одговорност корпорација за здраву животну средину 

Крозовунаставнутему /часове ( обраде-
применомрадионичарског и истраживачкогначинарада, 
пројектненаставе) ученици ће се упознати са појмом 
,,Одрживи развој'' и значају здраве животне средине за 
сваког грађанина, климатским променама које се 
дешавају како у целом свету тако и у нашој земљи 
Посебан акценат биће стављен на појмововима као што 
су ,,Агенда 21'' и 17 принципа одрживог програма до 
2030 године, одговорности великих корпорација за 
здраву животну средину, природним добрима у Србији, 
биљни и животињски свет. 

Методерада Вербално-текстуалне методе, илустративно-демонстративне 
Облицирада фронтални, индивидуални, групни, рад у пару 

Ресурси 
Приручникзанаставникеграђанскогваспитања у гимназији; ОЕБС, Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, интернет, остали извори. 
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Инструменти залагање, дискусија, изношењекритичкогмишљења 

Начинпраћења активностначасу, мотивацијазарад, радовиученика 

ОС понивоима Нижи Средњи Виши 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунскирадорганизујесезаученикекојинисусавладалисадржаје у редовнојнастави. 

Циљдопунскенаставеграђанскогваспитањајестедасеученицимакојинисусавладалисадржајенаставногпредметао

могућилакшеукључивање у редовниваспитно-образовнипроцес, као и даимсеразвијуупорност, самосталност и тачност 

у раду. 

Задацидопунскенаставе: 

• оспособитиученикедаовладајуосновнимпојмовима предметарадилакшегуклапања у 

редовнинаставнипроцес; 

• омогућитиученицимаданаштолакшиначиннадокнаде и 

усвојепојмовекојесупропустилизбогкраћегилидужегизостајањасаредовненаставе; 

• омогућитиученицимадаовладајуразличитимметодамаучењасадржајарадиразвијањасамосталности у 

учењу. 

Допунсканаставабићеорганизованатокомцелешколскегодине, динамикомодједногчасанедељно, 
сагрупамадодесетученика. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Програмдодатноградаобухватапроширивање и продубљивањесадржајаредовненаставеграђанскогваспитања. 
Овајвиднаставејепредвиђензаученикекојипоказујупосебноинтересовањезаизучавањеовогпредмета и 
којисалакоћомсавладавајунаставноградиво. У радупоћиодзнања и могућностиученика, 
засвакогученикаприпрематидиференциранезадатке и применитииндивидуализованунаставу. 
Сврхадодатненаставеједасепроширивањем и продубљивањемзнањастечених у 
редовнојнаставиомогућиученицимапотпунијиразвојпремаиндувидуалнимспособностима и склоностима. Садржаји, 
методе и поступцирадапретежносебирајупремажељама и интересовањимаученика. 
Изабранисадржајирадатребадасенадовезујунаградивообрађеномнаредовнојнастави, дагапроширују и обогаћују. 
Додатнанаставасеорганизује у мањимгрупама. Ученицимогудараде и пројектнезадаткекојисупредвиђенизарад у 
оквируслободнихактивности, наставеприпремајуза, дапланирају и самиизводеогледе, претражујулитературу и 
интернетрадиприкупљањаинформација и слично. 

Задацидодатненаставеграђанскогваспитања: 

-омогућитиученицимада у самосталнимистраживачкимрадовимаовладајуосноваманаучногметода; 

-оспособитиученикедаразумејуи у праксиприменеразличитедруштвенепојмове;  

-развијатианалитичко и критичкомишљење; 

-стваратиситуације у којимаћеучениципримењиватитеоријскознање и 

експерименталноискуствозарешавањетеоријских и експерименталнихпроблема; 

-стваратиситуације у којимаћеучениципримењиватизнањезатумачењепојава и промена у реалномокружењу; 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-омогућаватиученицимаданаосновуразличитихзнањапроцене и предвидеодређенадешавања у друштву. 
Наовимчасовимаученицићесеприпрематиза: 

• Учешће у пројектима, истраживачким задацима у организацији Министарства просвете и домаћих и 
Међународних организација цивилног друштва 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Накрајушколскегодинеорганизујесеприпремнанаставазаонеученикекојинисууспелидазадовољеодређенекритеријуме
тј. дадобијупозитивнуоцену. 
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Немачки језик 

Смер: Друштвено-језички и Природно-математички смер Разред: 
Четвр
ти 

Предмет: Немачки језик (2. страни језик) 
Недељни 
фонд часова: 

1 + 0,5 
Годишњи 
фонд часова: 

33 + 
16,5 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Немачки језик изводи са са једним часом теорије недељно са целим одељењем 
и са по једним часом вежби са групом сачињеном од половине одељења,наизменично сваке друге 
недеље.  
На часовима теорије се обрађују тематски текстови и граматичке партије предвиђене планом и 
програмом за одређени ниво учења језика док се на часовима вежби проширује лексика из обрађене 
теме и увежбавају обрађене граматичке партије.  
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Страног језика је да ученик усвајањем функционалних знања о језичком системуи култури и унапређивањем 
стратегија учењастраног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усменукомуникацију, 
интеркултурално разумевање ипрофесионални развој.  

Задаци наставног предмета Немачки језик је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине ради испуњења 
постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду и то у свим облицима примене 
страног језик, кроз све четири језичке вештине, како рецептивно, слушање и читање, тако и продуктивно, говор и писање.  

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Wunderbare Welt 
Време: септембар и октобар, 5 + 3 
часова  

Ц
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Обнављање и проширивање лексике на тему „путовања“; 

Развијање одговорног односа према организацији и припремама путовања; 

Усвајање лексике за именовање нових модела путовања и активног одмора; 

Развијање осећаја за садржајни обилазак дестинација и документовање доживљеног; 

Овладавање граматичким структурама: партицип презента у различитим функцијама 
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По завршетку ове теме ученик ће бити у стању да: 

− говори о планирању путовања 
− говори о приоритетима на одмору 
− користи туристичку понуду кроз огласе  из различитих медија 
− да више информација о неким градовима са немачког говорног подручја и из свог региона 
− испуни формулара у вези са путовањима 
− препознаје партици презента у функцији атрибута 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Reisen planen 
− Erholung in der Natur 
− Klassenreisen 

 
 

Увођење теме кроз скупљање идеја на тему 
припреме путовања; излиставање приоритета при избору 
и организацији путовања; проширивање лексике на 
основу предложених листа по ставкама приликом 
организовања путовања;  

Претрагом по интернету упознаје се са 
алтернативним начинима активног одмора у природи; 

Анализом појединих понуђених програма 
путовања усваја се типична лексика за ту врсту текстова; 
разговор о личним искуствима и искуствима пријатеља. 

Рад са уџбеником и радном свеском кроз 
партнерски и групни рад уз коришћење додатног 
материјала у виду фотографија из часописа, са 
интернета или из личне архиве. 
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Обрада граматичких јединица: партицип 
презента уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, разгледнице, проспекти, фотографије 
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 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеаката 

ОС по нивоима    

II - ТЕМА/МОДУЛ: Von der Schulbank auf ins Berufsleben 
Време: октобар и новембар, 
5 + 4 часова  

Ц
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Систематизовање искуства и утисака из периода школовања; 

Оспособљавање ученика за самостално састављање биографије и пријаве на конкурс; 

Стицање увида у могоћности избора будућег занимања и понуде на домаћем и европском тржишту рада; 

Овладавање граматичким структурама: партицип перфекта у различитим функцијама 
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

‒ изрази своје мишљење о школи 
‒ даје савете за ефикасно учење 
‒ да говори о професионалним жељама младих садржајима 
‒ напише своју биографију и пријаву на конкурс 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Schule und Berufsleben 
− Berufswünsche der Jugendlichen 
− Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg! 

Дискусијом о личним искуствима обнавља се 
лексика у вези са школском тематиком; 

На основу неког од модела ученици се подстичу 
да направе своју формалну биографију; 

Упознавањем са неким од занимања ученици 
стичу увид у финансијско рангирање и врсте статуса и 
прихода на тржишту рада у Немачкој; 

Анализом области које одређују квалитет услова 
рада ученици се подстичу на стварање сопствених 
критеријум при избору рада и занимања; 

Обрада граматичких структура: партицип 
перфекта уз увежбавање на материјалу из уџбеника и 
секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима    

III - ТЕМА/МОДУЛ: Jugendszene 
Време:децембар, 
4 + 3 часова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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Усвајање лексике у вези са описивањем колективних карактеристика једне генерације; 

Развијање свести о објективном посматрању свог окружења; 

Усвајање лексике за изражавање утицаја личности једних на друге; 

Уочавање и изградња критичког става о појавама зависности код младих; 

Подстицање на тражење решења код појава зависности уз усвајање одговарајућих лексичких и синтаксичких 
средстава 

И
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о
д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− одреди и изрази карактеристике своје генерације 
− говори и пише о узорима младих 
− чита и говори о појавама зависности код младих 
− користи правилно глаголе, придеве и именице који имају специфичну валентност и алтернативне облике 

пасива 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Meine Generation 
− Die Jugend und ihre Vorbilder 
− Jugend in Suchtberichten 
 
 
 

Избором понуђених карактеристик генерације 
обнавља се и проширује лексика на свим нивоима;  

Валентност глагола се неприметно уводи кроз 
конверзацију на задата питања; 

Провокативним питањима ученици се подстичу да 
размишљају и формулишу информације о девијантним 
облицима понашања своје генерације укључујући и све 
облике зависности; 

Систематизација теме врши се кроз писање есеја 
о личном виђењу своје генерације и уочавању свог места 
унутар ње; 

Обрада лексичких и граматичких јединица: 
валентност глагола, придева и именица, употреба 
глагола „lassen”, алтернативни облици пасивауз 
увежбавање на материјалу из уџбеника и секундарних 
извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима    

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Konsumwelt 
Време: Јануар, Фебруар 
5 + 3 часова 

Ц
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Препознавање маркетиншких стратегија и конкретизација њихових принципа. 

Сензибилизација ученика за токове новца. 

Развијање свести о дугорочном планирању финсијске ситуације у старости. 

Упознавање са типовима куповине у савременом свету, усвајање лексике за њихову реализацију.  

Развијање критичког односа према императиву поклањања и потрошње. 

Развијање свести о сопственим склоностима и пренаглашавању вредности материјалних добара савременог 
доба. 

Овладавање граматичким структурама:  инфинитивске конструкције у функцији модалних реченица; 
поредбена и допусна реченица 

И
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о
д
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− препознаје маркетиншке стратегије 
− опише и креира неки рекламни спот/плакат 
− говори о потрошачком понашању младих 
− дискутује о новцу и његовој смисленој  
− упоређује могућности куповине на различитим тржиштима / у различитим продајним објектима 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Konsumkids 
− Geld – dasallergrößteProblem? 
− Im Kaufrausch 
 
 

Увођење теме кроз конфронтацију са неким 
каталогом акцијских и рекламних понуда него 
трговинског предузећа. 

Сензибилизација ученика за методе рекламирања 
производа и усмеравање пажње потрошача. 

Буђење реакције и креативности ученика кроз 
израду сопствених реклама за познате производе. 

Изношење својих и туђих искустава у вези са 
празницима и поводима за куповину поклона. 

Обрада граматичких јединица: инфинитивске 
конструкције у функцији модалних реченица; поредбена 
и допусна реченица уз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи, флајери, каталози 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима    

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Miteinander leben 
Време: Фебруар, Март 
5 + 3 часова 

Ц
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Сензибилизација ученика за особености живота у породичном окружењу у зависности од статуса породице. 

Усвајање лексике у вези са социјалним животом и међуљудским односима унутар породица. 

Упознавање са претежним типовима породица у Европи и савременим тенденцијама.  

Развијање способности изражавања уз употребу сложених реченица. 

Развијање свести о сопственим склоностима и пренаглашавању вредности материјалних добара савременог 
доба. 

Обнављање граматичких структура:  зависне реченице и сложени везници 

 

И
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− изражава претпоставке 
− говори и пише о породичним односима 
− говори о подели послова у породици 
− препозна нове облике породица и да искаже своје мишљење о томе 
− користи сложене реченице у изражавању 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Familie heute 
− Mutter mit 17 
− Familie und Freiheitsdrang 

Увођење теме кроз постављање претпоставки у 
вези са фотографијама. 

Увежбавање конверзације корз заузимање 
ставова о пожељним облицима породице и о личним 
плановима у вези са тим. 

Даље проширивање лексике у вези са породичним 
ситуацијама појединих личности кроз вежбе за 
разумевање на слушање и на читање. 

Обрада граматичких јединица: зависне реченице 
и сложени везнициуз увежбавање на материјалу из 
уџбеника и секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,   флајери, каталози 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима    

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Kultur live 
Време: Април, Мај 
6 + 3 часова 

Ц
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формулација значења појма култура.  

Овладавање лексиком која се односи на појмове који представљају културна добра. 

Изражавање личних афинитета и аминизитета према елементима културе 

Упознавање са појединим културним тековинама европске културе 

Приближавање и конкретизација принципа функционисања литерарних радионица 

Изграђивање критичког става према електронским медијима и усвајање модерног речника савремених 
медија 

Овладавање лексичким и граматичким структурама: Фразеолошки изрази, глаголи „sehen“ und „hören“  са 
инфинитивом 

 

И
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По завршетку теме ученик ће бити у стању да: 

− учествује у разговорима на тему култура и културне појаве 
− дискутује о новим медијима 
− користи информатичку терминологију 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Was versteht man unter Kultur? 
− Kulturerscheinungen 
− Neue Medien 
 
 

Проналажењем подстојећих дефиниција појма 
култура и упоређивањем са сопственим поимањем уводи 
се ревизија општег схватања појма култура.  

Проналажењем примера културних појава у 
непосредном окружењу ученика увежбава се 
изражавање личног односа према њима, допадање, 
недопадање, вредновање итд. 

Анктеирањем на тему електронски медији 
проширује се лексика у вези са медијима савременог 
доба. 

Сажетим резимирањем краћих ттекстова 
увежбава се способност концизног изражавања. 

Обрада лексичких и граматичких структура: 
Фразеолошки изрази, глаголи „sehen“ und „hören“  са 
инфинитивомуз увежбавање на материјалу из уџбеника 
и секундарних извора. 

Методе рада дијалошка, монолошка, демонстративна, комбинована 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси уџбеник, интернет, часописи,    

П
р

а
ћ

е
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е
 Инструменти 

усмени одговори, израда писмених радова на часу, самостални рад ученика на часу, 
пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима    

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 
одговарајуће групе са којима се организује допунски рад.  

Допунски рад се организује са једним часом недељно у договореном термину. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају посебно интересовање за учење немачког језика.  

Настава се изводу у договору са заинтересованим ученицима једном недељно. На тим часовим се увежбавају лексички 
садржаји из обрађених области и из области интерсовања ученика сходно њиховом узрасту. Такође се ученици сусрећу 
са неким граматичким појавама и фразама које нису обухваћене на редовним часовима. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит или због оправданог дугог одсуствовања нису били у 
могућности да прате наставу па се упућују на разредни испит. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Руски језик 

Образовнипр
офил: 

Друштвено-језички и природно-математички Разред: 
четвр
ти 

Предмет: Руски језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 12 Година: 2018 

Начин 
реализације: 

Настава се реализује са целом групом кроз обраду,утврђивање и вежбања.Провера знања се врши 
на више зачина: читање,превођење,писање,усмени говор,активност на часу,контролне вежбе,два 
писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Усвајање теоретских знања, развијање говорне активности, формирање вештина и навика. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

- планирање и организовање наставног рада: наставни програми,годишњи и оперативни планови рада,стриктура наставних 
часова;индивидуални и групни рад; 

-Корелација наставних подручја:повезивање са другим наставним предметима; 

-Проучавање и примена наставне методологије; 

- Коришћење уџбеника,литературе и наставних средстава у настави. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Проблемы молодёжи Време:Септембар  
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Усвајање лексичког и граматичког матаријала. 

И
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-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан изговор 

-Разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним,блиским темама из свакодневног 
живота,ослањајући се и на претходно стечена знања 

-Учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са саговорником о познатим темама. 

-Користи знање страног језика у различитим видовима реалне комуникације (електронске поруке,СМС 
поруке,дискусије на блогу или форуму,друштвене мреже) 

-Опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно образложење  

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Война без особых причин 
-Выражение согласия и несогласия 
-Изъяснительные отношения в сложном предложении 
-Существительные,обозначающие лица по профессии и 
деятельности 
-Почитаем ещё:Письмо в женский журнал 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада Дијалошка и монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник,граматика,речник 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање 

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2. 

2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4. 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Путешествуйте с нами! Време:Октобар  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу глобалног разумевања 

-Опише своја и туђа интересовања и изрази допадање и недопадање уз једноставно образложење 

-Изражава своје утиске и осећања и образлаже мишљење и стсвове у вези са блиским темама 

-Пише белешке,поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне информације 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Туризм и его плюсы и минусы 
-Рекламные сообщения:Андричград,Сочи,Ялта 
-Выражение определительных отношений в сложном 
предложении 
-Почитаем ещё:Морской круиз 
-Разговорная тема: Покупки 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.   

III - ТЕМА/МОДУЛ: Театр и кино Време:Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
сх

о
д

и
 

-Разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи стандардни језик и 
разговетан говор 

-Разуме осећања,жеље,потребе исказане у краћим тестовима 

-Указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и мимиком или 
наглашавањем и интонацијом 

-Пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја интересовања 

-Препознаје и разуме,у оквиру свог интересовања,знања и искуства,правила понашања,свакодневне 
навике,сличности и разлике у култури своје земље и земље чији језик учи  

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Интервью с режиссёром Алексеем Балабановым 
-Несклоняемые имена существительные;глаголы 
движения-переносные значения  
-Род несклоняемых существительных 
-Почитаем ещё:Счастливый билет 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы:Театр и кино 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада     Дијалошка и монолошка    
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 
2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  2.СТ.1.4.2. 

 2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.     

  2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.    

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Природные и хозяйственные богатства Време:Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

Разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна упутства у 
приватном,јавном и образовном контексту 

-Идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима(писмима,документима) и другим текстовима(новинским вестима,репортажама и огласима) 

-Излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног интересовања) 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обима 100-120 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Когда закончится нефть? 
-Суффиксы глаголов несовершенного вида 
-Выражение причины 
-Почитаем ещё:Вуз имени Губкина 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Закрепление темы «Природные богатства» 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси   Уџбеник,граматика,речник      

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења Активност ученика,питања ученика,мотивација       

ОС по нивоима 

 2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.     

  2.СТ.2.1.4.  2.СТ.2.3.1.  
2.СТ.2.3.2   2.СТ.2.2.1. 
2.СТ.2.4.3.  2.СТ.2.5.2.    

   2.СТ.3.3.3.  2.СТ.3.3.4. 
2.СТ.3.4.1.  2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.        

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:Имена России и Сербии Време:Јануар,фебруар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
сх

о
д

и
 

-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 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту,прилагођавајући свој говор 
комуникативној ситуацији,у временском трајању од два до три минута 

-Препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и невербална 
средства(степен формалности,љубазности,као и паравербална средства:гест,мимика,просторни односи међу 
говорницима,итд.) 

-Пише краћа формална писма(писма читалаца,пријаве за праксе,стипендије или омладинске послове) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Имя России:Александр Невский 
-Суффиксы имён прилагательных;выражение совета 
-Переход причастий и имён прилагательных в 
существительные 
-Почитаем ещё:Правила жизни:Новак ДЖокович 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси     Уџбеник,граматика,речник    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

   2.СТ.1.2.1.  2.СТ.1.1.1. 
2.СТ.1.1.2.  2.СТ.1.2.2. 
2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.        

     2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.      

       2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.         

VI - ТЕМА/МОДУЛ:Современные технологии Време:Фебруар,март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

   Усвајање лексичког и граматичког матаријала     

И
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о
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и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међусобним односима,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања (обима 80-100 речи) 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Тексты о современных технологиях 
-Выражение извинения;управление глаголов 
-Аббревиатуры-типы 
-Выражение времени в простом и сложном предложении 
-Почитаем ещё:GOOGLE 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада   Дијалошка и монолошка      
Облици рада    Фронтални и индивидуални     
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти   Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање      

Начин праћења   Активност ученика,питања ученика,мотивација      

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.          

      2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.          

          2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.           

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Выбор профессии Време:април,мај  

Ц
и

љ
е

в
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    Усвајање лексичког и граматичког матаријала    

И
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о
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и
 

-Изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста,бројем саговорника,њиховим 
међсобним односима и намерама,као и у вези са општим садржајем 

-Проналази,издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и суштинске 
информације 

-Описује догађаје и сопштава садржај неке књиге или филма,износећи своје утиске и мишљења 

-Описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности(обим 100-120 речи) 

-Описује утиске,мишљења и осећања(обима 80-100 речи) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Как определиться с будущей профессией 
-Глагольные приставки;суффиксы имён 
существительных;переход причастий в прилагательные 
-Выражение условия 
-Почитаем ещё:О поиске себя... 
-Побеседуй со мной! 
-Русский мир 
-Тест для самопроверки знаний 

Обрада,утврђивање,вежбање 

Методе рада    Дијалошка и монолошка     
Облици рада     Фронтални и индивидуални    
Ресурси    Уџбеник,граматика,речник     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти    Дискусија,усмени одговори ученика,изражајно читање     

Начин праћења    Активност ученика,питања ученика,мотивација     

ОС по нивоима 

      2.СТ.1.2.1.  
2.СТ.1.1.1. 2.СТ.1.1.2.  
2.СТ.1.2.2. 2.СТ.1.3.4.  
2.СТ.1.4.2.             
  

        2.СТ.2.1.4.  
2.СТ.2.3.1.  2.СТ.2.3.2   
2.СТ.2.2.1. 2.СТ.2.4.3.  
2.СТ.2.5.2.             

           2.СТ.3.3.3.  
2.СТ.3.3.4. 2.СТ.3.4.1.  
2.СТ.3.5.2. 
2.СТ.3.5.4.             
  

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Писмени задаци Време: 
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Ц
и
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Провера знања ученика 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су савладали предвиђени програм 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 Увежбавање,утврђивање 

Методе рада Самостални рад ученика 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Свеска за писмене задатке 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Рад задате теме 

Начин праћења Преглед и оцењивање радова 

ОС по нивоима    

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за оне ученике који имају потешкоћа у савладавању одређених садржаја.Одржава се 
један час у току седмице.На тим часовима се нарочито обраћа пажња на ону материју коју ученици теже усвајају. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка језику организује се додатна настава сваке седмице по један час. Ученици се 
стимулишу на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из области језика. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме, односно да добију позитивну оцену. 
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Италијански језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:  IV 

Предмет:  Италијански језик 
Недељни 
фонд часова: 

1 + O,5 
Годишњи 
фонд часова: 

33 + 
16,5 

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 
 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и начином 
оцењивања. Предмет се реализује  кроз  теоријску наставу (74 часa). Теоријска настава се реализује 
у учионици или кабинету. Обрада наставних јединица обавља се користећи фронтални, 
индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су 
табла, креда, уџбеник, аудио CD, DVD-ROM. Планирана су два писмена задатка. Оцењивање 
ученика у току школске године врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, 
школских и домаћих, на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, 
мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом 
намењеним развоју и провери разумевања говора. Граматичка грађа добија свој смисао тек када се 
доведе у везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језичких 
активности разумевања 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. 
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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења изборног програма други страни језик 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 и развија сазнајне и интелектуалне способности, као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 

Циљ образовно – васпитног рада: 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. 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   VIVERE IN CITTA’  ( Živeti u gradu)   Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и
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е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица :Presente,Imperfetto, passato prossimo ,condizionale и 
уобичајеног  вокабулара  на ову тему: città, campagna,natura, geografia. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног живота 

и делатности, предности и недостатке живота у граду /селу. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Извештава о догађају, разговору  
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

VIVERE IN CITTA ’ 
1.Di quale città si parla -T 
1.Le regioni e città italiane 
La mia regione preferita 
2.Condizionale passato -T 
1.Sarebbe stato meglio 
3.Città o campagna -T 
2.Alcuni verbi pronominali 
4.Guardi che è vietato !-T 
2.I pronomi possessivi –esercizi 
5.L’auto in panne-videocorso  -Т 
3.I pronomi possessivi -esercizi 
6.Progetto Italia -Т 
4.Condizionale passato come desiderio non realizzato 
7.Dettato 
8.Ci, ne e altri pronomi -Т 

 
Упутити ученике на садржаје попут исказивања 

мишљења где је боље живети, изражавања предности и 
недостатака о животу у селу /граду, давања савета, као и 
исказивања мишљења.  

Поновити терминологију кроз разна вежбања, затим 
вежбати глаголе  andarsene,volerci,piantarla,spuntarla 
...Коришћење разноврсних техника/метода и облика рада.  
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 
грађанско васпитање,српски језик, географију.Упућивање 
ученика на коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања. Постављање ученика у различите 
ситуације евалуације и самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 3 ,аудио CD, DVD 

П
р
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ћ
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њ
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
2.СТ.1.1.1 

 

2.СТ.2.2.2. 

2.СТ.2.2.3. 

2.СТ.2.2.4. 

2.СТ.1.4.1 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  MADE IN ITALY Време:  НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

Ц
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Обрада вокабулара :речи за описивање различитих предмета. Обрада граматике:Congiuntivo presente e passato. 
Уочавање разлике између предмета , од чега су направљени, чему служе. 



Гимназија, 
Лесковац 
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- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

-Користи одговарајући вокабулар и адекватно граматичко време да опише догађај из прошлости 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте  
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, описује ствари. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава.  
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

9. Made in Italy -Т 

5.Esercizi grammaticali : condizionale passato 

10.I marchi italiani nel mondo – Il congiuntivo presente -Т 

6.Preparazione per il Primo compito scritto 

11.Una buona occasione 

12.Il Primo compito scrittо 

7.Il congiuntivo presente e passato    V  

14.Venticinque buoni motivi per essere italiani -Т 

8.Ripasso del congiuntivo V 

15.Modi di dire ...in – accio  -Т 

16. L’oggetto misterioso – videocorso  Т 
 

Увођење вокабулара везаног за описивање 
различитих предмета изражавање слагања 
и неслагања. Применити одговарајуће 
врсте /технике читања, писања на задату 
тему. Увести  Congiuntivo presente e 
passato На што више примера обрадити 
разлику у употреби индикатива и 
конјуктива  Проверавање знања 
граматичких појмова, кроз испитивање – 
писмено (писмени задатак) и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO 3,аудио CD, DVD 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе, писмени задатак. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  PAROLE, PAROLE…  Време:  ЈАНУАР/ фебруар 

Ц
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 Обрада вокабулара :речи везане за књижевна дела.Учење описивања неког романа. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура –
congiuntivo imperfetto e Discorso indiretto. 



Гимназија, 
Лесковац 
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- Описује или препричава стварне или измишљене ликове са одговарајућим карактеристикама.  - 
Правилно разуме и користи већи број језичких структура. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Са разумевањем пише кратке реченице о неком књижевном делу. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

 Наставнe јединицe Начин реализације 

PAROLE,PAROLE... 

17. Comunicare – Media e testi   -T 

9.L’italiano s’impara con Facebook 

18. Il congiuntivo imperfetto - T 

10. Il discorso indiretto 

19.Comunicare a distanza – videocorso  T 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
описивање неког романа.Упознати ученике са 
коњуктивом имперфектаОбратити пажњу на  
(congiuntivo imperfetto) ,проналажењу  специфичних 
детаља у кратким текстовима и разумевању главних 
идеја у конверзацији.  
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима:ликовно-
цртежи,грађ.васпитање,  српски језик. Комбиновање 
различитих врста дидактичког материјала: 
вежбања,илустрација, табела,  питања ,видеа. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, Писмени 
задатак. 

ОС по нивоима 1.2.2. 2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. ,        

IV - ТЕМА/МОДУЛ: INVITO ALLA LETTURA Време: ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 
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Обрада вокабулара : INVITO ALLA LETTURA. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање 
главних идеја у вези читања и других начина провођења слободног времена. Учење како да се да предлог, 
прихвати или одбије, тражи или да савет.Граматика :passivo con essere e con venire.  



Гимназија, 
Лесковац 
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- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

INVITO ALLA LETTURA 

20.Di che parlano romanzi ? -T 

11. Il passivo  

21. Lascia un libro dove vuoi : qualcuno lo leggerà ! -T 

12. Parli bene l’italiano ! -videocorso 

22.La traversata dei vecchietti 

 

 
 

 
 Увести вокабулар везан за читање и називе 

књижевних форми. 
Објаснити изразе и појединости монолошког 

излагања. Упознати ученике са техникама проналажења  
израза, у коме се износе мишљења, аргументи о читању 
и књигама.Вежбати у пару или групи предлоге и љубазно 
тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:   LA FAMIGLIA CAMBIA FACCIA Време: МАРТ/ АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :речи везане за породицу, начин живота данас и некада.Граматика : comparativi e 
superlativi particolari. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 
учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи volere all'imperfetto,глаголе sapere e conoscere al passato 

prossimo e all'imperfetto, глагол volerci. 
- Дискутује о путовањима користећи адекватни вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

LA FAMIGLIA CAMBIA FACCIA 

23. La famiglia per me e la famiglia in Italia  -T 

13. la famiglia in Italia   

24.Priprema za 2.pismeni zadatak 

14.Uno in piu’ - videocorso 

25.Drugi pismeni zadatak 

26.Popravak drugog pismenog zadatka 

 

 

 
 

Увести  вокабулар везан за породицу, начин 
живота данас и некада. Упознати ученике са: comparativi 
e superlativi particolari. Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 2.5.1., 2.1.2., 2.2.4.,   

VI - ТЕМА/МОДУЛ: FESTE E REGALI Време:  АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара:feste, natale,compleanno,Pasqua.Учење о прошлом кондиционалу.Разумевање детаља 
дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење како се разговара са лекаром 
и диететичаром. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

FESTE E REGALI 

27.Le feste in Italia - T 

15.No, per carità ! 

28. Una figuraccia -T 

16.Tanti auguri a te ! -videocorso 

 

 

 

 
 

Увести вокабулар везан за празникеОбрадитипрошли 
кондиционал. Користећи комуникативан и еклектички 
метод, извести и демонстрирати честитања поводом 
празника.Објаснити значај  детаља дијалога и разговора 
користећи стратегију слушања и вежбу допуни 
реченицу.Објаснити  писање медицинског чланка за 
магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ITALIANI NELLA STORIA Време:  МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Увести вокабулар везан за Италију и чувене Италијане. Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење 
како се описује чувена личност и  догађаји из прошлости.  

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи одговарајући вокабулар да опише одређене чувене личности. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

ITALIANI NELLA STORIA 

29. Personaggi storici italiani  -T 

17.Cristoforo Colombo 
30.Leonardo Da Vinci-Т 

Увести вокабулар везан за везан за Италију и чувене 
Италијане. Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога .Проверити знање о чувеним 
италијанима кроз усмено испитивање, активност 
ученика, мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  3,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ITALIA DA SCOPRIRE Време:МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара везаног за Италију,географске појмове Исказивање жеља и намера.. Учење индиректног 
говора. 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном званичном  писму. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

ITALIA DA SCOPRIRE 
31.Le Marche:l’Italia in una regione 
32.Olio extra vergine d’oliva 
33.I luoghi del cuore 

Вежбати како се описују предели и места.Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима:грађанско васпитање-историја,географија 
,српски језик Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: илустрација, модела, питања и 
одговора. 
Увежбавање будућег времена кроз текстове, дијалоге и 
граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси NUOVO ESPRESSO  2,аудио CD, DVD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2.  

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно, после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује уколико ученици покажу интересовање. 
Imperfetto / Passato prossimo 
Il passivo 
Comparazione irregolare 
LE regioni italiane  
Le canzoni italiane 
Il cibo e  le  ricette 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Француски језик 

Образовни 
профил: 

 друштвено-језички Разред: 
IV 
 

Предмет: Француски језик 
Недељни 
фонд часова: 

1+0,5 
Годишњи 
фонд 
часова: 

33+ 
16.5 
 

Просветни гласник: Број 04. Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

На уводном часу наставник још једном скреће пажњу  ученицима  на значај учења страних језика, 
укључујући и  француски.  Настава француског језика пружа ученицима прилику да савладају овај 
језик у складу са годином учења, са својим радом и трудом, као што пружа прилику и за стицање 
знања из опште културе. 
Током школске године ученици ће бити оцењивани на усменом делу где се вреднује активност на 
часу, тачност одговора, изговор, читање, као и на писменим проверама (два писмена задатка и 
контролни задаци после завршених целина). 
Важно је да настава ученицима буде занимљива, да се користе наставна средства којима се најбоље 
описује сама Француска и живот у њој, да се користе аудио средства која омогућавају ученицима 
да чују француски језик од особа којима је он матерњи језик и да се привикавају на њихов изговор. 
Градиво из граматике је делом обрађивано претходних година, тако да се врши рекапитулација и 
повезивање са новим градивом. 
Ученици се подстичу да буду креативни на часу, да глуме на француском у краћим сценама, да 
описују уметничке слике, да износе своје мишљење о књижевним делима. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења француског језика је оспособљавање ученика да се писмено и усмено изражава на овом језику, да се 

оспособи да комуницира са особама којима је француски језик матерњи језик, да стекне увид у све добре стране француског 
друштва, да добије ширу слику о једном мултикултуралном друштву. Истовремено, упоређујући наше друштво са 
француским, ученик примећује разлике, као и добре стране и недостатке оба друштва и ради на стварању сопственог 
идентитета. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:         Unité 6 - Passions Време:СЕПТРЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање са начином рада и кратка рекапитулација прошлогодишњег градива. Ученици уче релативне и 
показне заменице. Ученици утврђују вокабулар шесте лекције. Ученици уче грађење прилога. Ученици уче 
вокабулар везан за  Compréhension orale et expression orale- Vacances découvertes. Ученици раде пројекат“игра 
хиљаду питања“ 
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Развијање граматичких знања.                                                                                                                    Стицање 
општих и језичких знања.                                                                                         Лингвистичке  компетенције.                                                                                                                         
Социолингвитичке компетенције.                                                                                                  Развијање 
комуникацијске вештине.                                                                                                             Усавршавање говорне 
вештине.                                                                                                           Развијање вештине комуникације.                                                                                                                      
Примена наученог вокабулара и граматичких садржаја  у свакодневном животу. 

  



Гимназија, 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

Unité 6 
 

-Cours d’ introduction                                                                     -
Les pronoms relatifs et démonstratives                                              -
Leçon 6- communiquez                                                                     -
Des hommes au nez rouge                                                                         -
Les adverbes en –ment                                                    -
Vocabulaire. Leçon 6                                                                  -
Le cinéma: une passion bien française                                -
Compréhension écrite- pour les dix ans  de Au plaisir de lire...                                                                           
--Compréhension orale et expression orale- Vacances 
découvertes                                                                                             -
Expression orale: vacances déécouvertes                                    -
Les Palmes de Monsieur  Schultz                                      -
Décrivez une photo                                                            -
Synthèse                                                                            -
Évaluation                                                                                           -
Le jeu des mille questions 

Ученици се најпре подсећају градива из трећег разреда 
(граматике и лексике, као и тема које су претходне године 
обрађиване). 
Наставник се труди да током часа укључи све ученике у рад 
и да их мотивише да се потруде да савладају лекције које 
им лошије иду. 
Осим фронталног рада, ученици раде у паровима или 
мањим групама, у зависности од задатка. 
Релативне заменице и прилоге за начин обнављају израдом  
задатака из уџбеника и радне свеске. 
Подељени на парове глуме сцену романа чији се одломак 
налази у уџбенику. 
Информишу се код куће (на интернету или из других 
извора) о романима наведеним у уџбенику и представљају 
их усмено на часу. 
Описују слику из уџбеника и износе своје мишљење о њој. 

Методе рада Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту. 
Облици рада Фронтални, рад у пару,индивидуални, рад у групи. 
Ресурси Уџбеник Belleville 3, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
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Инструменти 
Одговори на усменом делу, разумевање аудио снимака и одговарање на питања, рад у 
групи, дискусије. 
 

Начин праћења 
Праћење активности ученика на часу, учесталост јављања и тачност одговора, израда 
домаћих задатака, залагање на часу, резултати на писменим проверама. 
 

ОС по нивоима 

       1.1.1. 
                1.1.2. 
                1.1.3. 
                1.1.4. 

2.2.1. 
2.2.2. 
2.2.3. 
2.2.4. 
2.2.5. 

3.3.4. 
3.3.5. 
3.4.3. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:      Unité 7- Rêves et utopies 

 

Време: 
НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици обнављају кондиционалне реченице, ученици утврђују вокабулар везан за седму лекцију, 
примењују научене изразе у свакодневној ситуацији, примењују  граматичке садржаје у свакодневној 
комуникацији, ученици уче Le participle présent; le gérondif, примењују граматичке грађе у свакодневном 
говору, ученици усвајају вокабулар лекције Un printemps agité, уче лексику везану за лекцију Une langue 
pour la paix,  раде говорну вежбу, упознају се са одломком из књижевног дела. 
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Обнављање градње и упоребе кондиционалних реченица                                                       Употреба 
стрипа у учењу француског језика                                                                                 Учење и упортреба герундива 
и партиципа презента                                                               Упознавање са догађајима француске и светске 
историје                                                                                   Развијање граматичких знања.                                                                                                                    
Стицање општих и језичких знања.                                                                                         Линг вистичке 
компетенције.                                                                                                                         Социолингвитичке 
компетенције.                                                                                                  Развијање комуникацијске вештине.                                                                                                             
Усавршавање говорне вештине.                                                                                                           Развијање 
вештине комуникације.                                                                                                                      Примена 
наученог вокабулара и граматичких садржаја  у свакодневном животу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Unité 6 - Rêves et utopies  
 
Rêves et utopies – Présentation 
La condition et les hypothèses 
Communiquez- leçon 7 
La bande dessinée 
Le participle présent; le gérondif 
Vocabulaire-les éléctions 
Un printemps agité 
Une langue pour la paix 
Delf-compréhension orale 
Expression orale 
Ravage 
Le Temple idéal 

Увођење вокабулара везаног за рекламе и 
за њихову употребу. Разговор о 
рекламама, одговарање на питања, вођење 
дискусије.  
Израда вежбања у којима се граде 
кондиционалне реченице и употребљава 
герундив и партицип презента. 
Употреба стрипа као наставног средства. 
Описивање скулптуре приказане у 
уџбенику кроз разговор и рад у пару. 

Методе рада 
Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту. 
 

Облици рада 
Фронтални, рад у пару, индивидуални, рад у групи. 
 

Ресурси 
Уџбеник Belleville 3, стрип из уџбеника, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.1.1. 
1.1.3. 
1.1.4. 

2.2.1. 
2.2.4. 
2.2.5. 

3.3.4. 
3.3.7. 
3.4.5. 
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III - ТЕМА/МОДУЛ:      Unité 8 – Le monde de demain 
Време: 
ЈАНУАР/ФЕБРУАР/МАРТ 
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Ученици уче и усвајају вокабулар везан за лекцију – Le monde de demain 

Примена граматичких садржаја у свакодневној комуникацији 

Ученици уче лексику везану за осму лекцију 

-усвајају вокабулар везан за  лекцију Ralentissez!...Danger! 

-уче L’expression du but 

- уче вокабулар везан за  осму лекцију 

- раде лекцију о Европској унији 

- читају  усвајају вокабулар везан за лекцију Vacances spatiales 

- усвајају вежбу слушања и разумевања 

- обнављају лексику 8 . лекције 

- уче лексику везану за лекцију Discours de Victor Hugo 

- раде вежбу описивања 
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– разуме општи смисао и најважније појединости информативних прилога из различитих медија о 

познатим, друштвено и узрасно релевантним темама, у којима се користи стандардни говор;  
– разуме општи садржај и 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, уз евентуална 
понављања и појашњења; 

– разуме општи садржај и најважније појединости дужих текстова о различитим конкретним и 
делимично апстрактним темама; 

– разуме краће савремене књижевне текстове различитих жанрова, примерене узрасту; 
– учествује у дијалогу и размењује мишљења и информације у вези са својим окружењем и 

свакодневним ситуацијама; 
– пише одговоре у којима тражи и преноси релевантне информације и објашњења користећи 

стандардне формуле писаног изражавања;  
-развија комуникативне способности 
-упознаје се са Европском унијом 
-гради и употребљава антериорни футур 
-пише и употребљава намерне реченице 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Unité 8 – Le monde de demain 
 
 
Le monde de demain  - Présentation 
Le futur antérieur 
Leçon 8 –communiquez 
Ralentissez!...Danger! 
L’expression du but 
Leçon 8-vocabulaire 
L’Europe 
Vacances spatiales 
Leçon 8-compréhension orale 
Expression orale-leçon 8 
Discours de Victor Hugo 
Décrire des bâtiments 

 
Кроз разговор и одговоре на питања ученици се 

упознају са темом нове лекције. Са аудио снимка 
ученици сазнају ко су личности и о чему разговарају. 

На текстовима који се баве клонирањем и 
могућим туризмом  у космосу ученици проверавају своје 
могућности разумевања непознатог текста. 

Кроз вежбања се проверава колико су ученици 
савладали антериорни футур и намерне реченице. 

Радећи у пару, ученици описују футуристичке 
грађевине чије се фотографије налазе у уџбеницима.  

Методе рада 
Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту. 
 

Облици рада 
Фронтални, рад у пару,индивидуални, рад у групи. 
 

Ресурси 
Уџбеник Belleville 3, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
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Инструменти 
Одговори на усменом делу, разумевање аудио снимака и одговарање на питања, рад 
у групи, дискусије. 
 

Начин праћења 
Праћење активности ученика на часу, учесталост јављања и тачност одговора, израда 
домаћих задатака, залагање на часу, резултати на писменим проверама. 
 

ОС по нивоима 
1.5.1. 
1.5.2. 

2.2.1. 
2.2.2. 

3.3.5. 
3.4.5. 
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1.5.3. 
1.5.4. 

2.2.5. 
2.3.1. 
2.3.7. 
2.4.4. 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:    Unité 9 – Notre avenir Време: МАРТ/АПРИЛ/МАЈ 
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Овладавање вокабуларом и његова примена 

Ученици уче узрочне и последичне реченице 

- раде говорну вежбу 

- уче како се пише CV 

- уче неодређене заменице 

- усвајају вокабулар 9. лекције 

- уче вокабулар везан за лекцију Les études supérieures en France 

- усвајају вокабулар  везан за лекцију Grandir 

- раде вежбу слушања и разумевања 

- уче вокабулар везан за Expression orale–SOS logement 

- пишу мотивационо писмо 

- раде песму Musique de Barbara 

-  описују предмете на илустацијама 

-  раде систематизацију градива 
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- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

-Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке         

- обогаћује речник новим изразима и користи их у говору 

-упознаје се са високошколским системом у Француској 

- учествује у дискусији на тему одрастања 

 
Наставнe јединицe 

Начин реализације 

Unité 9 – Notre avenir 
 
Notre avenir – Présentation 
La cause, la conséquence 
Leçon 9- communiquez 
Leçon 9-les trois fiches 
Les pronoms indéfinis 
Vocabulaire – faire des études supérieures 
Les études supérieures en France 
Grandir 
Compréhension orale 
Expression orale–SOS logement 
Expression écrite 
Vivant poème 
Décrire des objets 
Décrire un bel objet 
Synthèse 
Évaluation 

Слушање аудио снимка леције и разговор о њој. 
Одговарање на питања. 
Обрада узрочних и последичних реченица и 

израда вежбања. 
Обнављање и вежбање неодређених заменица. 

Стицање увида у знања ученика приликом израда ових 
вежбања. 

Вежбање писања CV-a, у пару или самостално. 
Вежбање описивања предмета. 
Разумевање песме и провера кроз одговоре на 

питања везаних за песму. 
Говорна вежба у којој се проналази употребна 

вредност предмета са слике. 

Методе рада Дијалошка, монолошко-дијалошка метода, илустративно–демонстративна, рад на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Уџбеник Belleville 3, стрип из уџбеника, радни лист, текстуална наставна средства, аудио ЦД 
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Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 
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ОС по нивоима 

1.5.1. 
1.5.2. 
1.5.3. 
1.5.4. 

2.1.4. 
2.2.2. 
2.3.5. 
2.5.5. 

3.2.3. 
3.2.6. 
3.4.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који нису успели да савладају градиво већим делом или имају недоумице 
око појединих делова градива. Број часова допунске наставе зависи од броја часова које наставник има у датој школи. 
Градиво које се понавља и увежбава на овим часовима зависи од самих ученика и њихове потребе да поново пређу 
одређено градиво. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који имају жељу да стекну шира знања о градиву обрађиваном на часу 
или да се упознају са потпуно новим садржајима везаним за француски језик и Француску. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Основи геополитике 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички Разред: 4 

Предмет: Основи геополитике 
Недељнифон
дчасова: 

2 
Годишњифон
дчасова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Задатакнаставникаједаупознаученикесатемама и кључнимпојмовимасадржаја, а 
којенаставникможедадопуни. У оквирусвакетеменаставник у уводномделу, 
презентујематеријалкојиученикетребадазаинтересује, а затимпредстављатемунајчешће у 
обликупроблемскихпитањапогоднихзаистраживање. 
Постојимогућностдаједнутемусаразличитихаспекатапроучававишегрупа. 
Приликомодабираистраживачкихактивностинаставниктребадапомогнеученицима у 
изборуодговарајућихизвораали и техникаистраживања. Ученицимогудаистражују у групиили у 
паровима у зависностиодинтересовања. 
Поредприкупљањаподатакасарелевантнихинтернетстраница, прегледалитературе, 
свакутемумогућејеистражити и испитивањемставова и вредностикојезаступају 
и/илизакојесезалажувршњаци, суграђани и стручњацизанекуобласт. 
Начасовимапосебнупажњунаставниктребадапосветиизношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и 
осетљиве.Какобинаставнипроцесбиоуспешанпотребноједанаставникконтинуирановрши и 
самоевалуацијунаставногпроцесарадиувида у позитивне и негативнеаспектесвогарада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљеви и 

задацинаставногпредмета:  ЦиљизборногпрограмаОсновигеополитикеједаучениковладаосновамагеополитичкемисли, 
какобисеоспособиодапрепозна и објаснистратешкеинтересе и нањимазаснованеполитикеСрбије и другихдржава, 
којимаоненастоједареализујупредности и превазиђуограничењакојапроизилазеизњиховоггеографскогположаја, историјског, 
културног, политичкогнаслеђа, друштвеног и економскогсистема. Ученикћекомпетенцијеразвијатикрозискуственоучење, 
преиспитивањесопственихставова, као и анализомсопственогначинаразмишљања у 
складусаактуелнимдешавањиманалокалном, националном и глобалномнивоу 

 
 Циљ образовно – васпитног рада:  Повезивањепретходностеченихсазнањасановим, развојкритичкогмишљења и 

успостављањеузрочнопоследичниходноса.  

 
 Задаци образовно – васпитног рада: Успостављањекорелацијесаосталиннаставнимпрограмима. 

Васпитањеученикананачелимапоштовања и чувања и богаћенакултурнебаштине (домаће, евроске и светске) 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Геополитикаресурса Време: 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- преиспитујеразличитеинтереседржава, нација и појединаца у 
савременомдруштвусастановиштагеополитике; 

- критичкиразматрапредности и манегеополитичкогположајаСрбије и другихдржава; 

- анализира и критичкипроцењуједобијенерезултате о геополитичкимфеноменима, процесима и 
узрочно–последичнимодносима. 

- долазидозакључка о значајуресурсазагеополитику 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  
- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 

комунициранаконструктиванначин; 
-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима,  
- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе;  
- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 

дигиталномоблику;  
- користиосновнепојмове и идејегеополитике; 
- уочизависносттехнолошкогразвоја и геополитичког и геоекономскогположајадржава;  
- правивезуизмеђууправљањаресурсима и политикеодрживогразвоја; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

- Упознавањеученикасанаставнимпланом и 
програмом 

- Штајегеополитика? 
- Значајприроднихресусра у геополитици 
- Технолошкадистанца 
- Енергетскасигурност 
- Технолошкадистанца и енергетскасигурност 
- Геополитичкасарадња и геополитичкисукоби 
- Геополитичкасарадња и геополитичкисукоби 
- Одрживиразвој. 
- Одрживиразвој. 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима    

II- ТЕМА/МОДУЛ: Геополитикакултуре и медија 
 

Време:20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 -    познаваће значај и интересе глобалних и регионалних медија  у свету и Србији. 

-    познаваће утицајкултуре на геополитику држава и која је њена моћ. 

-       процењујезначај и утицајкултуре и медија у геополитици и наосновутогадоносивредноснесудове; 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- напримеримаидентификујеутицајелемената „мекемоћи” нагеополитичкиположајдржава; – 

- критичкисеодносипремамедијскимсадржајима и њиховомутицају; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Значајмедија у геополитици. 
- Штаје ,,мекамоћ"? 
- САД - ,,Мекамоћ" 
- Руска ,,мекамоћ" 
- Глобалнимедији и регион 
- Злоуотребамедија у геополитици 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Медији и конфликти у епохиглобализације 
- Медији и конфликти у епохиглобализације 
- Популарнагеополитика 
- Популарнагеополитика 
- Масовнимедији и културнаполитика 
- УтицајполитикеРепубликеСрбије и политике 

УН наочувањекултурногнаслеђанаКиМ 
- Раднапројекту 
- Раднапројекту 
- Раднапројекту 
- Раднапројекту 
- Презентацијапројекта 
- Презентацијапројекта 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима    

III - ТЕМА/МОДУЛ: ГеополитичкаоријентацијаСрбије Време: 25 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Разумеће да је 
садашњигеополитичкиположајСрбијерезултатсложеногисторијскогпроцесакојисеодвијаоподут
ицајемсплетаразноврснихчинилацагеографског, етнографског, привредног, друштвеног, 
политичког и културно–цивилизацијскогкарактера. 

 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- идентификујевезуизмеђуисторијскихпроменаграницамодернесрпскедржаве и 
ширихгеополитичкихприлика; 

- проценизначајочувањаилиодрицањаодсуверенитета и значајдржавезаграђанина у 
модерномсвету;  

- просуђујегеополитичкеинтересеСрбије; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- ГеополитикаСрбије у прошлости 
- ГеополитикаСрбије у прошлости 
- Геополитичка оријентација Србије некада и 

сада 
- Геополитичка оријентација Србије некада и 

сада 
- УлогаСрбије у међународниморганизацијама. 
- УлогаСрбије у међународниморганизацијама. 
- Границе државе и њен геополитички значај 

значај 
- Границе државе и њен геополитички значај 

значај 
- Утицај НАТО пакта на Србију 
- Војна неутралност Србије 
- Суверенитет Србије 
- Очување територијалног интегритета 
- Евроатлански – геополитички однос према 

САД-у, ЕУ. 
- Евроазијски-геополитички однос према 

Русији 
- Континентални-геополитички однос према 

Немачкој 
- Источноазијски-геополитички однос према 

Кини. 
- Геополитички положај Србије из угла 

великих сила 
- Геополитички положај Србије, изазови и 

претње 
- Развог геополитичке мисли у Србији 
- Опште балканска геополитика и улога Србије 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Пројекат 
- Презентација пројекта. 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима    

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Савременагеополитичкажаришта Време:11 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Разумевање термина геополитичка жаришта,глобалним и регионалнимцентримамоћи, 
начинууправљањадугорочнимкризама, тероризму и свакодневномживотуљуди у 
подручјимасукоба. 

- – самосталноистражује, анализира и критичкипроцењуједобијенерезултате о 
геополитичкимфеноменима, процесима и узрочно–последичнимодносима. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- препознанаконкретнимпримеримаулогугеополитичкихфактора у локалним, регионалним и 
глобалнимсукобима; 

- разматраулогурелигије у савременимгеополитичкимфеноменима и процесима; 

- наконкретнимпримериматумачиузроке и последицесавременихсукоба 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Шта су геополитичка жаришта? 
- Глобални центри моћи 
- Регионални центри моћи 
- Геополитичка жаришта у свету 
- Геополитичка жаришта у свету 
- Геополитичка жаришта у Србији 
- Управљање дугорочним кризама 
- Тероризам и живот људи на подручју која се 

називају геополитичким жариштима 
- Пројекат 
- Појекат 
- Презентација пројекта. 

- изношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и осетљиве. 

- пројектниилиистраживачкизадаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима    

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Основи геополитике. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Основи геополитике. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Основи геополитике. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Примењене науке 2 

Образовнипр
офил: 

Друштвено језички Разред: 4 

Предмет: Примењене науке 1 
Недељнифон
дчасова: 

2 
Годишњифон
дчасова: 

66 

Просветнигласник: Број 4 Година: 2020. 

Начинреализ
ације: 

Задатакнаставникаједаупознаученикесатемама и кључнимпојмовимасадржаја, а 
којенаставникможедадопуни. У оквирусвакетеменаставник у уводномделу, 
презентујематеријалкојиученикетребадазаинтересује, а затимпредстављатемунајчешће у 
обликупроблемскихпитањапогоднихзаистраживање. 
Постојимогућностдаједнутемусаразличитихаспекатапроучававишегрупа. 
Приликомодабираистраживачкихактивностинаставниктребадапомогнеученицима у 
изборуодговарајућихизвораали и техникаистраживања. Ученицимогудаистражују у групиили у 
паровима у зависностиодинтересовања. 
Поредприкупљањаподатакасарелевантнихинтернетстраница, прегледалитературе, 
свакутемумогућејеистражити и испитивањемставова и вредностикојезаступају 
и/илизакојесезалажувршњаци, суграђани и стручњацизанекуобласт. 
Начасовимапосебнупажњунаставниктребадапосветиизношењумишљења и ставовакадасу у 
питањутемекојесуактуелне и 
осетљиве.Какобинаставнипроцесбиоуспешанпотребноједанаставникконтинуирановрши и 
самоевалуацијунаставногпроцесарадиувида у позитивне и негативнеаспектесвогарада. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета:Циљеви и задацинаставногпредметаПримењененауке 2 

једадопринесеразвојунаучнеитехнолошкекомпетенцијеученика,тј.развојунаучногпогледанасвет,системавредностииспособн
остипотребнихзаодговорнуулогуудруштвуидаљиличниипрофесионалниразвој,посебноуобластиздрављаизаштитебиодиверзи
тета. 

 
Задаци образовно – васпитног рада  

• Успостављањекорелацијесаосталимнаставнимпрограмима.Повећањеефикасностиобразовањаиваспитањаиунапређив

ањеобразовногнивоастановништваРепубликеСрбијекаодржавезаснованеназнању.  

I - ТЕМА/МОДУЛ: Tattoo.Пигменти у људској кожи Време: 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Ученици се упознају са функцијом коже, хемијским супстснцама које се користе као пигненти за 

тетовирање, њихово деловање на организам и начином уклањања тетоваже. 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  
- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 

комунициранаконструктиванначин; 
-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта;  
- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима,  
- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе;  
- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 

дигиталномоблику;  
- развијањекључнихкомпетенцијазацеложивотноучење, међупредметнихкомпетенција и 

стручнихкомпетенцијау складусазахтевимазанимања, потребаматржиштарада и 
развојемсавремененауке и технологије; 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Наставнeјединицe Начинреализације 

-Упознавање ученика са планом и програмом. 
-   Грађа и функција коже човека. 
- Органске и неорганске хемијске супстанце као састојци 
пигмената за тетоважу. 
-   Реакције пигмената са компонентама коже. 
-  Утицај пигмента за тетоважу на људско здравље и 
животну средину. 
- Тетоважа и бојење тела као културолошки феномен 
током развоја цивилизације. 
-  Употреба ласерских зрака у уклањању боја за тетоважу. 

- изношењумишљења и ставова о 
актуелнимтемама 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методерада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облицирада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начинпраћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС понивоима    

II- ТЕМА/МОДУЛ: Утицај сунчевих зрака на жива бића 
 

Време:16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-ученик ће сазнати која је улога меланина у кожи,  улога витамина Д ,утицај сунчевих зрака на здравље људи, 
заштита од прекомереног сунчевог зрачења 

 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

Наставнeјединицe Начинреализације 

- Ћелије задужене за производњу меланина. 
-  Биолошка функција меланина. 
-  Хемијска структура и биолошка улога витамина Д. 
-  Физичке особине UV зрачења. 
-  Физичка и хемијска заштита од прекомерног сунчевог 
зрачења. 
-  Позитивни и негативни ефекти деловања сунчевог 
зрачења на здравље људи. 
-  Варијабилност количине и састава меланина у људским 
популацијама. 

- изношењумишљења и ставова 
оактуелнимтемама 

- пројектниилиистраживачкизадаци 

Методерада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облицирада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начинпраћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС понивоима    

III - ТЕМА/МОДУЛ: Конформација протеина и   
                                      протеинопатија                                             

Време: 12 часова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумеће штасупротеини, улогапротеина у организмучовека, последиценедостаткапротеина. 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику. 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

Наставнeјединицe Начинреализације 

- Протеини  
- Конформација протеина. 
- Функција протеина у ћелији. 
- Рендгенска кристалографија 
- Денатурација протеина. 
- Агрегација протеина. 
- Протеинопатије 

- изношењуми 
- проје 

- изношење ставова и мишљења о актуелним 
темама 

- пројектни и изтраживачки задаци 

Методерада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облицирада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начинпраћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС понивоима    

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Нанотехнологија у медицини Време:10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом нанотехнологије, наночестица и њене примене у медицини 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

Наставнeјединицe Начинреализације 

-  Нанотехнологија. 
-  Наночестице. 
-  Нанороботи. 
-  Наномедицина. 

- изношењумишљења и ставова о 
актуелнимтемама 

- пројектни или истраживачки задаци. 

Методерада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облицирада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начинпраћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС понивоима    

V - ТЕМА/МОДУЛ: Утицај радиоактивног зрачења на 
                                     организме 

Време:10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-Упознавање ученика са ефектима радиоактивног зрачења на организме и животну средину, обољењаи заштиту 
од радиоактивног зрачења. 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Радиоактивно зрачење. 
- Мерење радиоактивности и дозиметрија. 
-  Биолошки ефекат зрачења. 
-  Јонизујућа болест. 
-  Радиоактивно загађење животне средине. 
-  Заштита од радиоактивног зрачења. 

- изношењумишљења и ставова о 
актуелнимтемама 

- пројектниилиистраживачкизадаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена стеченог 
знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима   

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Мониторинг алергених биљака Време:4 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са алергенима из биљака и њихова распрострањеност. 

И
сх

о
д

и
 

- проналазиодговарајућеизворе, анализираих, издвајабитнеинформација и доносизакључке;  

- у дискусијипоказујевештинуактивногслушања, износисвојставзаснованнааргументима, 
комунициранаконструктиванначин; 

-  у сарадњисадругимученицимаучествује у дизајнирању и спровођењуистраживања и пројекта; 

- сарађује у тиму, поштујућиразлике у мишљењу и интересима, 

- проценисопственидопринос и другихчланова у радугрупе; 

- примениосновнуметодологију у истраживању и резултатепредставља у усменом, писаном и 
дигиталномоблику 

- процени значај нових научних и технолошких достигнућа и утицај науке на свакодневни живот. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
-      Алергени у биљкама. 
- Анализа распрострањености алергених биљака у 
околини. 

               -изношењумишљења и ставова о 
актуелним темама 
                - пројектниилиистраживачкизадаци. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
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Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти самостални рад ученика на часу, пројекти, учешће у дискусијама 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена стеченог 
знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава није планирана из предмета Примењене науке 2. 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава није планирана из предмета Птимењене науке 2. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава није планирана из предмета Примењене науке 2. 
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Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику 

 

Полазне основе 
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Први разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички, одељење за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику 

Разред: I 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд часова: 

148 

Просветни гласник: 
LXIX          
Број 

4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

    Настава српског језика и књижевности изводи се са читавим одељењем и реализује се различитим 
облицима рада: фронтални рад, рад у пару, рад у групи, као и индивидуални рад. Ученици се 
подстичу на самостално мишљење и изношење сопствених ставова, уз њихову аргументацију. 
Подстиче се култура изражавања (у усменој и писаној форми), инсистира се на самосталности у 
раду, на примени стечених знања и повезивању знања из српског језика и књижевности са знањима 
из других предмета. Током реализације наставних садржаја инсистира се на развоју 
међупредметних компетенција. Посебно се инсистира на развоју функционалне и дигиталне 
писмености, на развоју културе читања, дијалога, на уважавању другачијег мишљења и става, на 
развоју толеранције, креативности и индивидуалних потенцијала ученика. Ученици се 
оспособљавају да самостално читају и доживљавају књижевна дела, да шире своје видике и 
развијају језичку културу 

 
    Оцењивање се спроводи формативно и сумативно: прати се активност ученика на часу, 

благовремено извршавање задатака, квалитет одговора, учешће у дискусији; редовно читање 
лектире, тумачење књижевног дела, примена стечених знања из граматике и правописа... У току 
школске године предвиђена су четири писмена задатка. 
 
    Настава српског језика и књижевности подразумева и бројне ваннаставне активности, као и 
сарадњу са институцијама културе и струковним удружењем (посете књижевним вечерима, 
позоришним представама, изложбама, сајмовима књига, учешће на такмичења и сл.), све у циљу 
свестранијег развоја ученичких потенцијала.  

У наставу српског језика и књижевности укључују се бројни извори који подстичу 
самосталну истраживачку делатност ученика, развој различитих компетенција и активну 
примену наученог (књижевна дела, књижевноисторијски и књижевнокритички текстови, 
интернет извори, едукативне дигиталне платформе, филмови, позоришне представе и сл.). 

 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 Циљ учења српског језика и књижевности је унапређивањејезичке 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.  

 Задаци образовно-васпитног рада: 

‒ планирање и организовање наставног рада, наставни програми: годишњи и оперативни планови рада, структуре наставних 
часова, индивидуални и групни рад; 

‒ корелација наставних подручја: повезивање наставе језика, књижевности, говорне културе и писмености; корелација са 
другим наставним предметима; 

‒ припремање наставника и ученика за успешан рад, истраживачки и домаћи задаци; мотивисање ученика; 

‒ проучавање и примена наставне методологије: логичких, стручних и комуникационих метода; 

‒ проналажење и стварање погодних наставних облика, поступака и методичких поставки и њихово примењивање у пракси. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност као уметност речи, књижевни 
родови и врсте 

Време: септембар‒јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање способности и знања у читању, доживљавању и 

проучавању књижевних дела. Обнављање и проширивање знања стечених у основној школи: лирско, епско 
и драмско песништво, лирска песма, епска песма, уметничка приповетка, роман, драма. Проширивање 
знања о књижевнотеоријским појмовима који  су обрађивани у основној школи и увођење нових појмова.  

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

‒oбнављање градива из основне школе о лирској 
песми: најлепша лирска песма (по избору ученика);   

појам и врсте уметности. Књижевност и друге 
уметности.  

‒ смисао и значај књижевности као уметности 
речи;  

‒ Горан Петровић: Прича о причању;  
‒ науке о књижевности: теорија књижевности, 

историја књижевности, књижевна критика;  
‒ Сунце се дјевојком жени – лирска народна 

песма; тема, мотиви, композиција, ритмичка 
организација, језик и стил;  

‒циљ и смисао књижевности: Иво Андрић: О 
причи и причању;  

‒ Бановић Страхиња – епска народна песма: 
тема, мотиви, композиција, фабула, тематски круг, лик 
Бановић Страхиње: опис, дијалог, нарација, лик у 
књижевном делу;  

‒ лирска поезија XX и XXI века;  
‒ Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење;  
‒ Антон Павлович Чехов: Туга;  
‒ Данило Киш, Рани јади. 

 

Упознавање са појмом и врстама уметности, 
спознавање књижевности као уметности речи и 
поређење да је упореде са другим  уметностима. 
Употреба различитих средства изражавања (реч, тон, 
звук, облик...).  

Читање и проучавање књижевности повезује 
ученицима познати приступ књижевном делу са 
наукама о  књижевности. Упознавање ученика са 
примарним и секундарним изворима за проучавање 
књижевног дела.  Увођење појмова и врсте науке о 
књижевности (књижевност као  предмет теорије 
књижевности, историје књижевности и 
књижевне  критике).  

Систематизација, обнављање и проширивање 
знања стечених у основној школи: лирско, епско и 
драмско песништво, лирска песма, епска песма, 
роман, приповетка, беседа, драма, новела.  

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 

Ресурси 
Читанка, збирке песама, романи, драме, књижевне критике, речници, друга секундарна 
литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл. 

Начин праћења 

Реализација практичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену).  

ОС по нивоима 2СЈК.1.2.4. ‒ 2CJK.1.2.9.  2СЈК.2.2.3. ‒ 2СЈК 2.2.8. 2СЈК.3.2.1. ‒ 2СЈК 3.2.8. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Књижевност старог века. Време: новембар‒јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање способности и знања у читању, доживљавању и проучавању књижевних дела старовековне 
књижевности. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– повеже знања из историје и историје уметности  старог века (сумерско-вавилонској, хебрејској, 

хеленској) са књижевним стваралаштвом тог раздобља; 

– истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности, упозна и вреднује одлике античког 
епа;  библијског стила и представе света; 

‒ анализира издвојене проблеме у књижевном делу и аргументује их. 

‒ истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Еп о Гилгамешу;  
– Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда 

о потопу; Пјесма  над пјесмама;  
– Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју;  

– Хомер: Илијада (одломци из првог и шестог певања: 
инвокација, сусрет  Хектора и Андромахе, и други по 
избору);  

– Софокле: Антигона.  
‒ митови и легенде старог века (старогрчки, римски и 
словенски митови по  избору ученика и наставника); 
‒ грчки митови Р. Гревса, приче из  класичне старине Г. 
Шваба;  
‒ Борислав Пекић: „Време чуда” („Чудо у Јабнелу”). 

Упућивање ученика на значај и старовековне 
књижевности (тематика, одлике, допринос културној 
баштини), улогу епа  у књижевности старог века (улога 
мита у слици света, тематика  епа, хомерски еп). 
Упознавање ученика са библијским светом 
(значењима и поукама). Разговор о особинама, 
традицији, универзалним вредностима античке 
трагедије. Повезивање знања из историје и историје 
уметности са  књижевним стваралаштвом старог века.  
 

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка, текст метода 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 
Ресурси Читанка, драме, спевови, књижевне критике, речници, друга секундарна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл 

Начин праћења 

Реализација практичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену). 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.1, 2СЈК.1.2.2. 
2СЈК.1.2.7. 2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.1. 2СЈК.3.2.6. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Средњовековна књижевност Време: јануар‒фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање способности и знања у читању, доживљавању и проучавању књижевних дела средњовековне 
књижевности. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– препозна одлике средњовековне књижевности и испита њен значај  за српску културу;  
‒ тумачи књижевно дело са разумевањем његових жанровских карактеристика и књижевноисторијског 

контекста, користећи у анализи структурне и стилистичке елементе дела и употребљавајући секундарне 
изворе;  

‒ истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Свети Сава: Житије Светога Симеона 
(одломак); 

– Теодосије: Житије Светог Саве; 
(одломак: Бег у Свету Гору); – Јефимија: 
Похвала кнезу Лазару;  
Константин Филозоф: Житије деспота Стефана 
Лазаревића – Опис Београда (из 51. поглавља);  

– Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве.  
Словенски митолошки речник Љ. Раденковића и С. 

Толстој, Српска митологија С. Петровића и сл.);  
– Милан Ракић Јефимија  
– Васко Попа Усправна земља; 
‒ Добрило Ненадић: Доротеј 

Продубљивати знања о српској књижевност и 
култура у средњем веку. Указивати на 
уметничке/литерарне вредности српске сред 
њевековне књижевности. Повезати роман  Доротеј са 
поетиком средњовековне књижевности; поезија 
М.  Ракића и В. Попе, из изборног дела, као 
историјски и литерарни  одјек средњовековне 
књижевности. Анализирати особине и врсте српске 
књижевности средњег века.  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада дијалношка, монолошка, истраживачка, текст метода 
Облици рада фронтални, индивидуални, истраживачки, рад у паровима, рад у групама 

Ресурси 
Читанка, житија, збирке песама, роман, књижевне критике, речници, друга секундарна 
литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Дискусија, усмени одговори ученика интерпретативно читање текстова, 
презентације истраживачких задатака рађених у пару, групи и индивидуално и сл 

Начин праћења 

Реализација практичних задатака, посматрање и бележење активности током 
наставе, непосредна комуникација између ученика и наставника, регистар за сваког 
ученика мапа напредовања и сл. – континуирано формативно вредновање, које на 
крају наставног циклуса утиче на сумативно (бројчану оцену). 

ОС по нивоима 2СЈК.1.2.6 ‒ 2СЈК.1.2.9. 2СЈК.2.2.6  ‒ 2СЈК.2.2.9. 2СЈК.3.2.4, 2СЈК.3.2.6. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Народна књижевност Време: март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са делима обавезног и изборног школског програма; оспособљавање за самостално 
читање, изражавање осећања и доживљаја дела народне књижевности, уочавање поетичких, естетских и 
структуралних особина књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и 
стилских аспеката анализираних дела и за аргументацију ставова.  

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– тумачи књижевно дело са разумевањем његових  жанровских карактеристика и 
књижевноисторијског  контекста; у тумачењу се користи структурним  и стилистичким елементима дела и 
употребљава  секундарне изворе; 

– поткрепљује примерима основне одлике народне  књижевности (класификација, варијантност, форму 
лативност); 

– анализира композиционе и стилистичке одлике народне бајке и вреднује поруке у односу на 
властито  читалачко и интермедијално искуство; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Народна лирска митолошка песма (по избору);  
– Комади од различнијех косовскијех пјесама;  
– Марко Краљевић и брат му Андријаш 

(бугарштица);  
– Народне епске песме: Диоба Јакшића/Опет Диоба 

Јакшића; Ропство  Јанковић Стојана;  
– Народна балада Хасанагиница;  
– Српска народна бајка по избору;  
– Народне бајке словенских и других народа (по 

избору).  
– Љубомир Симовић: Хасанагиница (одломак с 
војницима); 

Упознавање ученика са одликама и својствима народне 
књижености. Класификација књижевних врста народне 
књижевности. Упознавање ученика са структуром 
народне бајке. Обнављање и продубљивање знања 
о  варијантности (Диоба Јакшића и Опет Диоба 
Јакшића). Одлике  бајке (корелација мита и бајке), 
упућивање ученика на вредности и поруке бајке у 
различитим уметностима, компаративна анализа 
народне бајке и савремене драме.  

Методе рада дијалошка, монолошка, истраживачка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, рада у паровима, групни рад 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.4.‒ 2СЈК.1.2.6, 
2СЈК.1.2.9.  

2СЈК.2.2.1.‒ 2СЈК.2.2.6, 
2СЈК.2.2.8.  

2СЈК.3.2.4.‒  2СЈК.3.2.8. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Хуманизам и ренесанса Време: април ‒ мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика са делима из обавезног школског програма, са представницима и делима  светске и 
српске књижевности епохе хуманизма и ренесансе; оспособљавање за самостално читање, изражавање 
осећања и доживљаја књижевног дела, за уочавање поетичких, естетских и структуралних особина 
књижевног дела; оспособљавање ученика за самосталну анализу значењских и стилских аспеката књижевних 
дела и за аргументацију ставова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– образложи на примерима важностсвеукупног кул турног заокрета који се догодио у епохи хуманизма  и 
ренесансе 

– наведе главне мотиве, тематику и стилске одлике  репрезентативних књижевних дела хуманизма 
и  ренесансеи покаже разлике и сличности у односу на  античку и средњовековну књижевност/културу; 

– тумачи књижевно дело са разумевањем његових  жанровских карактеристика и 
књижевноисторијског  контекста; у тумачењу се користи структурним  и стилистичким елементима дела и 
употребљава  секундарне изворе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Данте: Божанствена комедија, Пакао (одломци,певања 
по избору ученика  и наставника);  

– Петрарка: Канцонијер (избор);  
– Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три 

новеле по избору); – Сервантес: Дон Кихот (одломци: 
предговор, прво, седмо и осмо погла вље);  

– Шекспир: Ромео и Јулија;  
– Марин Држић: Дундо Мароје/Новела од Станца.  

– Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и 
наставника); 

Упознавање ученика са хуманизмом и 
ренесансом у књижевности и уметности. Истицање 
значаја хуманизма и ренесансе за развој европске 
културе и цивилизације. Указивање на разлике и 
сличности са ретходним  епохама. Анализирање 
књижевних дела из обавезног школског програма и 
песама дубровачких петраркиста из изборних 
садржаја.  

 

Методе рада дијалошка, монолошка, истраживачка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, рада у паровима, групни рад 

Ресурси 
Читанка, књижевна дела, интернет ресурси (филм, позоришне представе), одабране 
презентације 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 

ОС по нивоима 
2СЈК.1.2.4., 2СЈК.1.2.5 ‒ 
2СЈК.1.2.9. 

2СЈК.2.2.4 ‒.2СЈК.2.2.6. 2СЈК.3.2.6. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Општи појмови о језику Време: септембар‒октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о општим појмовима о језику; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
стицање знања о граматици српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика 

И
сх

о
д

и
 По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ разуме језик као систем и разликује његове функције. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Место језика у људском животу. 
 Својства језика и  његове функције.  
Језик и комуникација.  
Основне науке које се баве језиком. 

При реализацији наставних садржаја из језика 
инсистира се на проширивању и продубљивању 
претходно стечених знања; на развијању критичког 
мишљења ученика и проблематизацији знања – на 
отварању когнитивног конфликта. Укључују се 
различите стратегије читања и слушања текстова са 
усмерењем пажње на одређену језичку појаву. 
Граматичке појаве представљају се у форми табела, 
цртежа, схема, графикона, ребуса. Инсистира се на 
примени стечених знања – на изради вежби и уочавању 
одређених појава у свакодневној комуникацији. Развија 
се осећај за поштовање сопственог, али и других језика. 
Ради се на проширивању и продубљивању стечених 
знања и на практичној примени наученог на тексту и у 
свакодневној комуникацији. 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.1. 2CJK.2.1.1. 2CJK.3.1.1. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Историја књижевних језика код Срба. Време: октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о историји књижевних језика код Срба; оспособљавање за 
самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и 
говорења; стицање знања о развоју српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других 
језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ препозна особине књижевних језика пре реформе Вука Караџића 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Почеци словенске писмености и  стварање 
старословенског језика (Црноризац Храбар, Слово о 
писменима – одломак).  
Књижевни језици код Срба до 19. века: српскословенски 
језик  (Запис Глигорија дијака у Мирослављевом 
јеванђељу), рускословенски језик,  славеносрпски језик.  

 

При реализацији наставе историје књижевног 
језика код Срба инсистира се на проширивању и 
продубљивању претходно стечених знања; на 
развијању критичког мишљења ученика и 
проблематизацији знања – на отварању когнитивног 
конфликта. Функционално се повезује настава језика 
са наставом књижевности. Текстове Слово о 
писменима Црнорисца Храбра  и Запис Глигорија 
дијака у Мирослављевом јеванђељу пореде се са 
текстовима средњовековне књижевности.   

 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.2. 2CJK.2.1.2.  

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Раслојавање језика Време: новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о раслојавању језика; оспособљавање за самостално 
изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе слушања и говорења; 
стицање знања о раслојавању српског језика; развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ препозна особине раслојавања језика на социјалном, функционалном и територијалном плану.  

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Дијалекти српског језика (основни појмови).  
Екавски  и ијекавски изговор.  
Дијалекти и књижевни језик.  

 

Повезивање основних одлика дијалеката са 
одговарајућим књижевним делима и/или  филмским 
остварењима (нпр., за илустрацију призренско-тимочког 
дијалекта користиће се одломци из одговарајућег 
књижевног  дела, инсерти из филма и сл.). Истицање 
равноправности екавског и ијекавског изговора 
српског  књижевног језика. Упућивање на књижевна 
дела која су писана екавским/ијекавским изговором.  

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, дијалктолошка карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.2. 2CJK.2.1.2.       

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Фонетика (са фонологијом и морфологијом) Време:јануар‒март  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о фонетици са фонологијом и морфофонологијом; 
оспособљавање ученика за самостално изношење мишљења, за поштовање књижевнојезичке норме; 
развијање културе слушања и говорења; стицање знања о фонетици са фонологијом и морфофонологијом; 
развијање осећаја за поштовање сопственог и других језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– разликује глас, фонему и графему;  
– класификује гласове према основним критеријумима;  
– одређује границу слога у типичним случајевима;  

  – препозна гласовне алтернације и примени нормативна решења у  вези с њима. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Изговор гласова и улога  говорних органа.  
Подела гласова српског језика (по начину творбе). 
Фонолошки систем српског књижевног језика.  
Слог и подела речи на слогове  (фонетска и семантичка 
граница слога).  
Гласовне алтернације (асимилација  и сажимање 
самогласника, покретни вокали, промена о у е, превој 
вокала);  писање сугласника ј и х.  

 

Упознавање ученика са артикулацијом гласова у 
српском језику. Поређење са изговором гласова у 
страном језику познатом ученицима (нпр. назални 
гласови у  српском и француском, лабијализовани 
вокали у српском и немачком и сл.). Указивање на 
важност  правилне артикулације гласова у говору. 
Посвећивање  пажње нормативним решењима, и то у 
оним случајевима где се најчешће  греши, на пример: 
предшколски, претчас, одељење, изузеци, тач ки, 
гледалаца и сл. Израда вежбања са писањем 
сугласника ј и х. 
 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.3. 2CJK.2.1.3. 2CJK.3.1.2. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: Прозодија Време: април‒мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Проширивање и продубљивање стечених знања о акценатском систему српског језика; оспособљавање 
ученика за самосталну примену стечених знања, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе 
слушања и говорења; стицање знања о акценатском систему српског књижевног језика; развијање осећаја за 
поштовање сопственог и других језика. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ примењује основна правила акценатске норме. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Акценатски систем српског књижевног језика.  
Основна правила  о распореду акцената и 
постакценатских дужина.  
Проклитике и енклитике. 

 

Упућивање ученика на знања о акценатском систему 
српског језика која ће бити применљива и потпунија.  
Оспособљавати ученике за примену правила о 
контрастирању акценатског система призренско-
тимочког дијалекта и стандардног српског језика. 
Стечена знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира се 
на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, акценатска читанка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из акцентологије, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2CJK.1.1.3. 2CJK.2.1.3. 2CJK.3.1.2. 

 

XI - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Писмено и усмено 
изражавање 

Време: септембар ‒јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособљавање ученика са самостално обликовање мисли у писаној форми; развијање критичког мишљења; 
оснаживање ученика за изражавање властитих ставова уз аргументацију; оспособљавање ученика за примену 
књижевнојезичке норме, за проширивање исказа и богаћење израза; провера знања из области усменог и 
писменог изражавања 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

‒ 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; 

‒ примењује основна правила акценатске норме; 

– састави текст примењујући различите облике књи жевноуметничког стила; 
– правилно распореди грађу при писању састава. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Писмени задаци 

27. Припрема за писмени задатак; израда, анализа и поправак 
писменог задатка. 

28. Домаћи задаци 

29. Усмено изражавање 

30. Јавна дебата 

 

Програмом наставе и учења предвиђена је израда четири 
писмена задатка. Теме за писмене задатке прилагођавају 
се обрађеним темама из књижевности и интересовањима 
ученика за различите теме из свакодневног живота и 
њиховог искуства. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу 
књижевности и језика, преко домаћих задатака и 
усмених одговора. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, рад на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси Вежбанке ученика, свеске, табла,  
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин праћења Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по нивоима 2CJK.1.3.2. 2CJK.1.3.3. 2CJK.2.3.2.  

 

XII - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис Време: новембар‒мај 
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Проширивање и продубљивање стечених знања о правописним правилима српског језика; оспособљавање 
ученика за самосталну примену стечених знања, за поштовање књижевнојезичке норме; развијање културе 
слушања и говорења; стицање знања о правописним правилима српског књижевног језика; развијање осећаја 
за поштовање сопственог и других језика. 

И
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 По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

– примени одговарајућа правописна правила; 

 – правилно попуни различите формуларе и обрасце. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Преношење речи у нови ред (разлике у односу на 
поделу речи на слогове).   

Писање цртице.  
Писање спојева предлог + заменица (нпр.: са мном 

и сл.).  
Писање запете испред енклитике.  

При обради ових садржаја ученици се упознају са 
правилима писања великог слова и са правилима поделе 
речи на крају реда; упознавање ученика са правилима 
састављњаа писама – приватног и службеног, е(CV), 
молбе,  жалбе, захтева, огласа; попуњавање различитих 
формулара и образаца. Упућују се на вежбања из 
граматике и на коришћење правописних приручника. 
Стечена знања повезују се са свакодневним искуством и 
решењима која се појављују у медијима. Инсистира се 
на примени стечених знања – на изради вежби и 
уочавању одређених појава у свакодневном животу. 

 

Методе рада дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални, групни, рад у паровима 
Ресурси Граматика, свеске, табла, Правопис МС, правописни приручници 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Вежбе из правописа, тестови и усмени одговори, контролни листићи 

Начин праћења Одговори ученика, резултати са тестова и контролних задатака, презентације 

ОС по нивоима 2СЈК.1.3.4. 2CJK.2.3.4.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за ученике који имају потешкоће у савладавању садржаја из наставе језика и 
књижевности. Организује се по потреби, најчешће један час у току недеље. На часовима допунске наставе истичу се 
кључни појмови наставних садржаја и пажња се усмерава на остваривање основних исхода. Бирају се кључна дела 
епоха обрађених на часовима редовне наставе, као и дела из програма лектире. Пажња се усмерава на основне појмове 
из фонетике са фонологијом и морфофонологијом, прозодије, дијалектологије, историје језика и лингвистике. Ради 
се на усвајању основних појмова из културе писменог изражавања. Читају се одломци, врши се анализа одабраних 
одломака, раде се одабране вежбе из језика. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава организује се за ученике који имају посебних афинитета ка књижевности и језику.  Организује се по 
потреби, најчешће један час у току недеље. Подстиче се самосталност у раду ученика, њихова креативност, упућују се 
на додатне изворе и одабране текстове, шире се знања из области језика и књижевности, усмеравају се у зависности 
од склоности за рад у различитим секцијама (литерарна, драмска, рецитаторска, новинарска). Додатна настава 
подразумева и припрему ученика за такмичења из српског језика и језичке културе и из књижевности – Књижевна 
олимпијада. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме, тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички смер,природно-математички смер Разред:  I 1-7 

Предмет:  Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број   
7 
6 

Година: 
2020. 
2021. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (74 часa). Одељење се не дели 
на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, 
ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске године 
врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на 
основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, мотивације,учесталости 
јављања на часу. 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.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.  
Ради  се на стицању стратешких компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, 
дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко 
расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у 
вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног 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. Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: 0, 1  Обнављање градива / Unit 1 
PERSONALITY (1.1-1.7 & Review) Свакодневни живот (дневна рутина,  
слободно време, интересовање, хоби) 

 

Време: СЕПТРЕМБАР 



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стртегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (Defining relative clause) и вокабулара (Work). Обрада 
вокабулара : appearance, personality. Обрада граматике: Countable and uncountable nouns, Articles 

И
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Успешно користи знања, вештине и навике којима је овладао у претходним школским годинама. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте 

читања. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Разуме суштину и битне појединости порука, ушутстава и обавештења о темама из свакодневног 
живота и делатности. 

- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 
јасно и стандардним језиком. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Са разумевањем слуша радио програм о пријатељству. 
- Са разумевањем чита кратак новински чланак у вези са генима, генетиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 0 
1. Уводни час - упознавање ученика с планом 

наставе и учења за други разред 
0.1/0.2/.03/0.4 
2 .Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
3.Personality - -Adjectives for describing appearance 

and personality 
4.Revision 0.5/0.6/0.7/0.8 
5. Present tenses-question forms 
6 .Listening- gap fill  
7. 1.4 Reading- gapped text 
8 .1.5- Grammar- Verb ing form or verb + to-infinitive 
9. 1.6 Speaking- Showing interest  
 

 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходног разреда  

(обнављање времена The Simple Present, The 
Present Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, 
The Future Forms, првог и другог кондиционала, 
компаратива и суперлатива, вокабулара везаног за одећу и 
куповину, књига и филмове, технологију). Подсетити 
ученике за модалне глаголе који изражавају обавезу и 
обновити вокабулар везан за образовање и рад. Обрадити 
вокабулар за  описивање  људи (њихов изглед) и 
дискутовати  о њиховим личностима. Обрадити разлику и 
употребу глагола стања и радње. Обратити пажњу на 
вештину  слушања радио програма о пријатељству са 
разумевањем, и вештину читања кратког новинског 
чланка у вези са генима, генетиком да би се разумеле 
главне појединости у чланку. Обрадити The Present tenses 
користећи монолошко - дијалошки и комуникативни 
метод који граматичку грађу доводи у везу са 
одговарајућим комуникативним функцијама и темама. 

 Припремање наставника за часове, водећи рачуна 
о особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 INVENTION (2.1-2.7 & Review 

Технологија и изуми 

 

Време:ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара : Technology, compound nouns, collocations. Обрада граматике: Past Continuous, Past 
Simple,Used to. Разумевање детаља кратких разговора о узорима. Разумевање главних идеја чланка о 
путовању у свемир. Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се тражи или да нечије 
мишљење и како да се изрази слагање или неслагање са нечим. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази потребне информације  у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, 
детаљних упутстава. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 

- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном 

добри. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Описује начине одевања и нагађа у вези са људима на фотографијама. 
- Користећи електронску пошту описује изглед и карактеристике особа. 
- Дискутује о изумима користећи адекватан вокабулар. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

10
. 

2.1 / Invention, Vocabulary 

2.2/Past Continuous and Past Simple  

Vocabulary /technology , compound nouns, 
collocations  

 

11
. 

WB Review 

12
. 

2.3/ Listening  

Sentence completion  /2.4 Reading  

Multiple choice 

13
. 

WB Excercises  

2.1/2.2/2.3 

14
. 

2.5/2.6  

Grammar –Used to 

Speaking  

Telling a story  

15
. 

2.7 Writing- An informal email/ letter 

16
. 

 

Focuus  Review  2  

17
. 

WB Excercises  

2.4/2.5/2.6/2.7 

WB    Review  2 

18
. 

Short grammar test  

  
 

Увођење вокабулара везаног за 
технологију и дискусија о најважнијим 
изумима, изражавање слагања и 
неслагања,прихватања или упућивања 
позива. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања чланка на задату 
тему. Увести  наративна времена : The 
Simple Past, The Past Continuous, The Past 
Perfect. Користећи комуникативни 
приступ и еклектички метод обрадити 
разумевање главних идеја чланка о 
путовању у свемир.Обрадити 
разликовање разних глаголских 
структура: verb+ to+ infinitive, verb + 
object + to infinitive 
Verb + ing, modal verb + infinitive without 
to. Користећи комуникативан метод рада 
увежбати изражавање слагања/неслагања, 
предлагања, прихватања или упућивања 
понуде или позива. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 THE ARTS (3.1-3.7 & Review) – Врста 
књига и писци, филмови, музика  

 

Време:НОВЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара : types of books and writers, films,music. Учење како да се тражи или да савет. Учење писања 
мејла. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура just, 
yet,already. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се 
односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, 
кратке новинске вести). 

- Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Са разумевањем пише кратак чланак, по моделу, у вези са догађајем који се догодио у прошлости. 
- Дискутује о путовањима и различитим облицима превозних средстава. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

19
. 

 

3.1 Vocabulary-How writers write  

Types of books and writers,films,music  

20
. 

3.1/3.2/.. 

Grammar ,Present Perfect with 
just,already,yet and Past Simple 

22
. 

3.3. Listening , mutilple choice 

23
. 

3.4 Reading- Matching 

24
. 

 

3.5.Grammar  

Comparative and superlative adjectives, 
too and enough  

3.6 Speaking – Describing a photo 

 

25
. 

WB 3.4/3.5/ 

26
. 

3.7. Writing –An informal email/ letter  

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
уметност,музику и филмове и уче колокације везане за 
писце, фразалне глаголе и сложене именице. Упознати 
ученике са језичким спекулацијама у садашњем и 
прошлом времену и граматичким структурама 
yet,just,already. Обратити пажњу на  проналажењу  
специфичних детаља у кратким текстовима и 
разумевању главних идеја у конверзацији. Вежбати у 
пару како се тражи или даје савет. Обрадити писање 
приче - увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

      



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV LIVING 

Куће и домови 

 

Време:ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара :houses and homes. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних идеја 
чланка. Учење о изражавању будућих радњи. Учење како да се тражи или да савет. Учење писања имејла. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање 
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке       

Наставнe јединицe Начин реализације 

Living 

27
. 

 

Focus Review 3  

28
. 

4.1/4.2/4.3. 

Vocabulary- The Hobbit House, 
Grammar- Present Perfect with for and since, 
Listening- Multiple choice 

29
. 

The first written exam 

30
. 

WB 3.1/3.2/3.3 

Self scheck  

31
. 

 

Correction of the first written exam  

32
. 

4.4 Reading- Matching  

33
. 

4.5 Present Continuous,be going to and 
will 

 

34
. 

WB 4.1/4.2 

35
. 

4.6 Speaking- Making suggestions 

 
 Увести вокабулар везан за врсте кућа као и 

аспекте будућих времена:The Present Continuous, be 
going to and will користећи комуникативни приступ и 
еклектички метод.  

Објаснити писање формалних и полу формалних 
писама, меилова и  суштину и битне појединости 
монолошког излагања. Упознати ученике са техникама 
проналажења  специфичних појединости у дужем 
тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике о храни. 
Вежбати у пару или групи наручивање хране у 
ресторану и љубазно тражење информација.  

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

 

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Living 

Храна 

 

Време:  JANUAR  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Понављање градива из претходне наставне теме. 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

36. 4.7 Writing- A story 

 

37.  Focus Review 4 

 

 
 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 

Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V SCHOOL 

 
Време: FEBRUAR 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : school subjects, verb collocations. Учење о предметима у школи. Разумевање детаља 
интервјуа. Учење структуре текста. Учење изражавања и правдања мишљења. Учење писања „за и против“ 
есеја. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника 
у приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

-Правилно користи и разуме већи број сложенијих језичких структура. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи чланове. 
- Проналази потребне детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру текста. 
- Аргументовано изражава и оправдава своје мишљење.  
- Изражава и аргументује своје ставове у кратком, по моделу написаном есеју. 
- Дискутује о људском телу и повредама користећи адекватни вокабулар. 

- Користи други кондиционал како би дискутовао о имагинарним ситуацијама у прошлости. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

38
. 

5.1/5.2 

Vocabulary –school subjects ,First 
Conditional ,phrasal verbs 

39
. 

WB 5.1/5.2 

Vocabulary –school ,verb 
collocation,phrasal verbs 

40
. 

5.3/5.4  Listening True/ false 

Reading- True/ false  

41
. 

5.5 Grammar- Relative clauses 

42
. 

5.6/5.7 Speaking – Giving an 
opinion,Writing an email,a letter of enquiry 

43
.  

WB 5.4/5.5  reading and grammar 

 

Увести  вокабулар везан за образовање и 
колокације са глаголима. Упознати ученике са  
изражавањем и правдањем мишљења. Увести писање 
„за и против“ есеја и одговарајуће врсте /технике 
читања. Објаснити писање  есеја на задату тему. 
Упознавање ученика са  употребом члана и односних 
реченица: Defining and non-defining relative clauses. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

      

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI WORKING LIFE Занимања 

 
Време: МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : jobs,work+ prepositions. Учење о другом кондицоналу и конструкцијама са wish/if only. 
Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. Учење трећег 
кондиционала. Учење како се разговара са лекаром Учење писања медицинског чланка. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 
- Дискутује о телевизиском програму користећи адекватан вокабулар; тражи и даје своје мишљење о 

телевизијском програму. 
- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 

- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

44. Focus Review 5 

45. WB 5.4/5.5  reading and grammar 

46. 6.1 Vocabulary jobs 

47.  6.1/6.2 workbook exercises +listening  

48.6.2 Grammar and speaking –second conditional , 

 

49. 6.3 Listening- Multiple choice 

50. 6.4 Reading- Multiple choice 

51.  6.5  Grammar- Modal verbs for obligation and permission 
 

Увести вокабулар везан за посао: занимања,услови и 
дужина рада. Обрадити  други и трећи кондицонал и 
конструкције са wish/if only. Користећи комуникативан 
и еклектички метод, извести и демонстрирати разговор 
са лекаром.  Објаснити значај  детаља дијалога и 
разговора користећи стратегију слушања и вежбу 
допуни реченицу.Објаснити  писање медицинског 
чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII SHOPPING Продавнице и врсте услуга 

 
Време: АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : shops and services.  Учење о пасиву. Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење 
тражења одређених детаља у чланку, Учење пасива – пребацивање активне у пасивну реченицу. Учење како 
се тражи дозвола или љубазан захтев. Учење како се описује догађај. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту 
уколико је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области 
личних интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 
- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 
- Тражи и даје дозволу. 
- Тражи дозволу и учтив начин поставља захтеве. 
- Пише, по моделу, рецензију неког догађаја. 
- Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

52. 6.6 Speaking- Asking for and giving advice  

53.  6.7  Writing an email/ a letter of application 

54. Focus Review 6 

55. 7.1 Shopping- Vocabulary 

56. Grammar- The Passive 
 

Увести вокабулар везан за куповину и врсте продавница. 
 Обрадити  пасив, потврдне реченице и пребацивање 
активне у пасивну реченицу. Користећи комуникативан 
и еклектички метод, објаснити како се тражи дозвола 
или љубазан захтев.   Објаснити важност разумевања 
главних идеја кратког монолога и тражења одређених 
детаља у чланку. Проверити знање граматичких појмова 
кроз испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2,радна свеска,аудио CD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIII SOCIETY 

Политика,врсте злочина и криминалаца 

 

Време:Maj /јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : politics.crime and criminals, the justice system. Учење о индиректном говору Разумевање 
детаља интервјуа Разумевање структуре текста. . Учење како се изражава мишљење и указује на предности 
или мане. Учење како се пише есеј где се изражава мишљење 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 
- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

- Разуме структуру дидактички прилагођеног текста. 

- Разуме грађење и успешно користи глаголску структуру have something done. 

- Пружа своје мишљење и аргументовано излаже предности и мане идеја. 

- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном есеју. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

57
. 

 
Grammar –verb phrases/passive voice  
 

58
. 

WB 7.1/7.2/7.3  

59
. 

7.4 Reading- Multiple choice 

60
.  

7.5 Grammar- Quantifiers  

61
. 

The second witten paper  

62
. 

7.6 Speaking- Shopping and making 
complaints  

63
. 

Correction of the second written paper  

64
.  

Focus Review 7 

65
. 

8.1 Society- vocabulary 

66
. 

8.2/8.3 Past Perfect,Listening- Multiple 
choice 

67
. 

8.5  Reported Speech 

68
. 

WB 8.6 /8.7  

Grammar and writing  

69
. 

8.6 Speaking- Expressing and justifying 
an opinion 

70
. 

8.7 Writing- A readers comment 

71
. 

Focus review 8 

72
. 

WB Focus review 8 

Обрадити вокабулар : politics,crime and criminals,justice 
system. Обрадити  индиректни говор и користити их у 
свакодневном говору. Објаснити важност разумевања 
детаља интервјуа и структуре текста. Вежбати како се 
изражава мишљење у вези са културом, традицијом и 
обичајима и указује на предности или мане. Вежбати 
како се пише есеј где се изражава мишљење. Користити 
методе/технике и облике рада, које активирају ученике 
и у којима су самосталнији у раду: анализа текста , видео 
материјали. Обезбеђивање корелације са сродним 
предметима: географија,  ликовно- цртежи, музичко 
васпитање-, верска настава- грађанско васпитање-
историја,српски језик Комбиновање различитих врста 
дидактичког материјала: илустрација, табела,  питања 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

73
. 

Systematization  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 2,радна свеска, аудио CD 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languages in Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
 
 
 
Comparing countries: food 
 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 
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Историја 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику Разред: 1. 

Предмет:   Историја    
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Приликом извођења наставе из предмета Историја користе се различити облици 

организованих активности ученика: индивидуални рад, рад у групи, радионице 

или домаћи задаци као сто су: одговарање на питања постављена на крају 

одређене наставне јединице, семинарски радови, презентације и групни 

пројекти. Да би ученик схватио догађаје из прошлости, велику помоћ у томе може 

пружити употреба различитих историјских текстова, карата и други извори 

историјских података (илустрације), обилажење културно историјских споменика 

и посете установама културе. Оцењивање ученика у току школске године врши се 

на основу усмених одговора, контролних вежби,тестова и праћењем залагања на 
часу. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљеви наставног премета Историја: 

стицање знања , подизање нивоа образовања и развијање историјске свести 

разумевање историјских догађаја, појава и процеса 

унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у свременом друштву 

кроз разумевање прошлости. 

Задаци наставног предмета Историја су да ученици: 

стекну и прошире знања о наационалној и општој историји 

поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости 

развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости. 

 

I-ТЕМА/МОДУЛ: ИСТОРИЈА КАО НАУКА И НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ ; ПРАИСТОРИЈА 

Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање историјског времена и упознавање са основним појмовима и методама историјске 
науке.  

Разумевање појма историјских извора, класификације и коришћења извора.  
Развијање свести о националној припадности, као и припадности широј заједници –Балкан, 

Европа, Медитеран, свет:  
Оспособљавање ученика за самостално учење и истраживање.  

Упознавање с временским и просторним оквирима праисторије  

И
сх

о
д

и
 

– лоцира одређену временску одредницу на временској ленти; 
– разликује начине рачунања времена у прошлости и садашњости; 
– именује периоде прошлости и историјске периоде и наведе граничне догађаје; 
– разврста историјске изворе према њиховој основној подели; 
– повеже врсте историјских извора са установама у којима се чувају 
наведе главне проналаске и опише њихов утицај на начин живота људи у праисторији; 
– разликује основне одлике каменог и металног доба; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Упознавање ученика са наставним планом и 

програмом; историја као наука и наставни 

предмет-историјски извори, рачунање времена, 

периодизација; периодизација, опште 

карактеристике родовског друштва, веровања и 

религије, налазишта и културе на централном 

Балкану 

Ученици се на првом часу упознају са садржајем 

предмета, начином рада у току школске годи, 

начином и методама оцењивања, 

Наставне јединице се реализују кроз теоријски 

део коришћењем илустрација и текстова, кроз 
питања која постављају наставник и ученици. 

Методе рада монолошко - дијалошка, руковођени дијалог,демонстративна, текст у настави 
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Облици рада фронтални 

Ресурси интернет, христоматија, историјска читанка 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.1.1., 1.1.2., 1.2.2.,  3.2.1., 3.2.2. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: СТАРИ ВЕК – ДРУШТВО И ДРЖАВЕ СТАРОГ 
ИСТОКА 

Време: септембар-октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Разумевање појма историјских извора, класификације и коришћења извора.  
Упознавање с временским и просторним оквирима епохе старог века.  
Стицање основних знања о друштвеној и државној структури епохе старог века.  
Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада.  
Оспособљавање ученика за самостално учење и истраживање.  

И
сх

о
д

и
 

лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе Старог истока; 
– користећи историјску карту, доведе у везу особине рељефа и климе са настанком цивилизација 

Старог истока; 
– одреди место припадника друштвене групе на графичком приказу хијерархије заједнице; 
– пореди начин живота припадника различитих друштвених слојева на Старом истоку; 
– наведе најважније одлике државног уређења цивилизација Старог истока; 
– идентификује основна обележја и значај религије у цивилизацијама Старог истока; 
– разликује врсте писама цивилизација Старог истока; 

– илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и културних достигнућа народа Старог истока 
на савремени свет 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Стари век – развој египатске државе; египатска 

култура, уметност и религија; државе Мале Азије 

и Месопотамија; религија и култура Блиског и 
Средњег Истока 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације наставник користи 

уџбеник и сопствене припреме, као и илустрације 

и карту која омогућава увид у просторно- 

временске одреднице настанка држава Старог 
Истока 

Методе рада 
монолошка, дијалошка, демонстративна, текст у настави, асоцијације, руковођени 
дијалог 

Облици рада фронтални, рад у паровима 

Ресурси интернет, христоматија, историјска читанка, додатна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. 2.1.1., 2.2.1., 3.1.1. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ДРУШТВО И ДРЖАВА СТАРИХ ГРКА И 
РИМЉАНА 

Време: октобар - новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са временским и просторним оквирима епохе старог века. 
Стицање основних знања о друштвеној и државној структури епохе старог века.  
Разумевање представа о свету и начину живота људи у старом веку и њихове условљености 

политичким, друштвеним и културним приликама. 
Разумевање привредних карактеристика епохе старог века.  
Оспособљавање ученика за самостално учење и истраживање.  
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И
сх

о
д
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– опише особености природних услова и географског положаја античке Грчке; 
– лоцира на историјској карти најважније цивилизације и државе античке Грчке; 
– приказује друштвену структуру и државно уређење грчких полиса на примеру Спарте и Атине; 
– пореди начин живота припадника различитих друштвених слојева у античкој Грчкој, 
– идентификује узроке и последице грчко-персијских ратова и Пелопонеског рата; 
– истражи основна обележја и значај религије старих Грка; 
– разликује легенде и митове од историјских чињеница; 
– лоцира на историјској карти простор настанка и ширења Римске државе; 
– наведе основне разлике између античке римске републике и царства; 
– разликује узроке од последица најзначајнијих догађаја у историји античког Рима; 
– истражи основна обележја и значај религије античког Рима; 
– илуструје примерима важност утицаја привредних, научних и кул- 
турних достигнућа античког Рима на савремени свет; 
– пореди начин живота припадника различитих друштвених слојева у 

античком Риму 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Критско-микенски свет и хомерско доба; Грчка од 

12-ог до 5-ог века п.н.е., Атина и Спарта;Грчка од 

5-ог до 3-ег века п.н.е.; грчка и хеленистичка 

култура, наука и филозофија; Рим у доба краљева 

и републике; друштво и држава у доба републике, 

пропаст римске републике;Рим у доба царства, 

Балканско полуострво под римском влашћу; 

појава и ширење хришћанства-религијско наслеђе 
у савременом добу; римска култура. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације часа наставник 

користи уџбеник и сопствене припреме, као и 

илустрације и карту ради увида у просторно- 
временске одреднице тог доба 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, рад на тексту, дискусија 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 

Ресурси интернет, додатна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 2.1.1., 2.2.1., 2.2.2. 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 
3.2.3. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: РАНИ И РАЗВИЈЕНИ СРЕДЊИ ВЕК – 
ДРУШТВО И ДРЖАВА 

Време: новембар - јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у периоду средњег века. 

Разумевање представа о свету и начину живота људи у средњем веку и њихове условљености 
политичким, друштвеним и културним приликама 

Разумевање основних обележја религије и културе, њихове међузависности и утицаја на 
друштво, државу и појединца средњовековне епохе. 

Развијање свести о националној припадности, као и широј заједници: Балкан, Европа, 
Медитеран, свет. 

И
сх

о
д

и
 

– наведе најзначајније последице настанка и развоја држава у Европи и Средоземљу у средњем и 
раном новом веку; 

– на основу датих примера, изводи закључак о повезаности националне историје са регионалном и 
европском (на плану политике, економских прилика, друштвених и културних појава); 

– на историјској карти лоцира правце миграција и простор насељен Србима и њиховим суседима у 
средњем и раном новом веку; 

– идентификује разлике између типова државног уређења у периоду средњег и раног новог века; 

– изводи закључак о значају српске средњовековне државности и издваја најистакнутије владарске породице. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Западна Европа у раном средњем веку – велика 

сеоба народа; феудално друштво и крсташки 

ратови; Византија и Арабљани – појава ислама; 

средњевековна култура, уметност, наука и 

филозофија; државе Западних и Источних 
Словена; насељавање Словена на Балкан. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације наставник користи 

уџбеник и сопствене припреме, као и 

илустрације и карту која приказује карту Европе у 
раном средњем веку и настанак нових држава. 

Методе рада монолошка, руковођени дијалог, илустративна, асоцијације, текстуална 

Облици рада фронтални, рад у паровима, групни 

Ресурси интернет, христоматија, историјска читанка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1., 1.2.2. 2.1.1., 2.1.2., 2.2.3. 3.1.1. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЗНИ СРЕЊИ ВЕК – ПРИВРЕДА, 
РЕЛИГИЈА, КУЛТУРА 

Време: јануар - фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Стицање основних знања о друштвеној и државној структури средњовековне епохе. 
Разумевање променљивости етничких и државних граница у периоду средњег века. 
Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада. 

 

И
сх

о
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– разликује основна обележја и идентификује најзначајније последице настанка и ширења различитих 
верских учења у средњем и раном новом веку; 

– на понуђеним примерима, разликује легенде и митове од историјских чињеница, као и историјске 
од легендарних личности; 

– образлаже најважније последице научно-техничких открића у периоду средњег и раног новог века; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Западноевропске државе и сталешке монархије; 

хришћанска црква у средњем веку; привреда у 

Западној Европи, развој градова; 

култура,школство,филозофија, наука и 
књижевност у средњем веку. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације наставник користи 

уџбеник и сопствене припреме, илустрације које 

приказују каква су техничка и научна достигнућа 

откривена у овом периоду, као и текстове који 

описују књижевни и културни живот у Европи тог 
доба. 

Методе рада монолошка, дијалошка, илустративна, текст у настави, интервју 

Облици рада фронтални, рад у паровима 

Ресурси интернет, историјска читанка, додатна литература 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1., 1.2.2., 1.2.3. 2.2.2., 2.2.3. 3.1.1., 3.2.1. 3.2.2., 
3.3.1. 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: СРЕДЊОВЕКОВНА СРБИЈА ДО ПАДА 
ПОД ТУРСКУ ВЛАСТ 

Време: фебруар - април 
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 Стицање основних знања о друштвеној и државној структури средњовековне епохе. 
Разумевање променљивости етничких и државних граница у периоду средњег века. 
Развијање свести о националној припадности, као и широј заједници: Балкан, Европа, 

Медитеран, свет. 
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– разликује споменике различитих епоха, са посебним освртом на оне у локалној средини; 
– илуструје примерима важност утицаја политичких, привредних, научних и културних тековина 

средњег и раног новог века у савременом 
друштву; 
– користећи ИКТ, самостално или у групи, презентује резултате елементарног истраживања заснованог 

на коришћењу одабраних историјских извора и литературе; 
– повеже визуелне и текстуалне информације са одговарајућим историјским контекстом (хронолошки, 

политички, друштвени, културни); 
– образложи узроке и последице историјских догађаја на конкретним примерима; 
– наведе најзначајније последице настанка и развоја држава у Европи и Средоземљу у средњем и 

раном новом веку; 
– сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту; 
– на историјској карти лоцира правце миграција и простор насељен Србима и њиховим суседима у 

средњем и раном новом веку; 

– изводи закључак о значају српске средњовековне државности и издваја најистакнутије владарске породице 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Византија Палеолога, настанак првих српских 

држава; Србија у 12-ом и 13-ом веку; Српско 

царство; привредни развој Србије од 12-ог до 15- 

ог века; држава и друштво средњевековне Србије; 

српска средњевековна култура; Босна од 12-ог до 

14-ог века, Дубровник у средњем веку; турска 

освајања на Балкану; успон и пад Српске 

деспотовине; пад балканских земаља под турску 
власт крајем 15-ог века , Турска и Угарска. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације часа наставник 

користи уџбеник и сопствене припреме, текстове, 

илустрације као и карту која приказује географске 

одреднице средњевековне Србије од настанка до 
пада под турску власт. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна, текст у настави 

Облици рада фронтални, индивидуални, радионичарски (групни), рад у паровима 

Ресурси интернет, христоматија, додатна литература 
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 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 
1.1.2., 1.2.1., 1.2.2., 
1.2.3. 

2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.2., 
2.2.2., 2.2.3., 2.3.1., 2.3.2. 

3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 
3.2.2., 3.2.3. 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: НОВИ ВЕК – ЕВРОПА У ПЕРИОДУ ОД 16-
ОГ ДО КРАЈА 18-ОГ ВЕКА 

Време: април -мај 



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање ученика са променама које су настале после серије путовања коју називамо 

великим географским открићима. 
Упознавање с најкарактеристичнијим врстама историјских извора средњег века. 
Развијање свести о националној припадности, као и широј заједници: Балкан, Европа, 

Медитеран, свет. 
Упознавање ученика са новим правцем у науци и уметности који је увео велике новине у начин 

уметничког изражавања. 
Упознавање ученика новим верским покретом – реформацијом, одговором римокатоличке цркве 

на то.  
Упознавање ученика са успостављањем облика владавине који се зове апсолутистичка 

монархија и примерима из Западне Европе 
Разумевање појмова револуција и индустријска револуција;  
Упознавање са настанком индустријске револуције и личностима које су је обележиле;  
Разумевање последица индустријске револуције 

Упознавање са основним карактеристикама револуције;  

Разумевање значаја ових догађаја;  
Разумевање појмова устав и расна дискриминација; 

Упознавање са основним одликама владавине Наполеона Бонапарте; 
Упознавање са Наполеоновим ратовима 
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– пореди положај и начин живота жена и мушкараца, различитих животних доби, припадника 
постојећих друштвених слојева, у средњем и раном новом веку; 

– на понуђеним примерима, разликује легенде и митове од историјских чињеница, као и историјске 
од легендарних личности; 

– идентификује основне одлике и промене у начину производње у средњем и раном новом веку; 
– сагледа значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

– препознаје основне карактеристике различитих идеологија;  

– уочава утицај и улогу књижевних и уметничких дела на формирање националног идентитета у 
прошлости;  

– препознаје историјску подлогу савремених институција и друштвених појава; 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Велика географска открића; зачеци 

капиталистичке привреде, реформација и 

контрареформација; култура , уметност, религија 

на почетку новог века; грађанске револуције и 

просвећени апсолутизам; Наполеонови ратови и 

Бечки конгрес; индустријска револуција и 
друштвене промене као последица. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације часа наставник 

користи уџбеник и сопствене припреме, текстове, 

илустрације као и карту која приказује свет након 
великих географских открића. 

Методе рада 
монолошка, дијалошка, илустративна, текст у настави, визуелна, извођење 
закључака 

Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима 

Ресурси интернет, историјска читанка, додатна литература 
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Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.1.1., 1.2.2. 2.1.2., 2.2.2. 3.1.1., 3.2.1. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: НОВИ ВЕК-СРБИ И ЊИХОВО 
ОКРУЖЕЊЕ ОД 16-ОГ ДО СРЕДИНЕ 19-ОГ ВЕКА 

Време: мај - јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са положајем Срба у Османском царству, исламизацијом и облицима 
отпора. 

Сагледавање постигнућа ученика о Османском царству у време највећег успона и положају Срба. 
Упознавање ученика са положајем Срба на просторима Хабзбуршке монархије и Млетачке 

републике. 
Упознавање ученика са сеобама Срба и учествовањем у ратовима великих сила против 

Османског царства 
Упознавање ученика са положајем Срба у Османском царству, исламизацијом и облицима 

отпора. 
Стицање знања о положају српског народа у Османском царству до половине 19. века 
Упознавање са појмом Стара Србија; 
Подсећање на појаве какве су биле данак у крви, исламизација, хајдучија и на њихов значај и 

последице; 
– разумевање значаја који је српска православна црква имала за народ под турском влашћу; 
Упознавање ученика са појмом српска револуција и њеним хронолошким оквирима;  
Упознавање ученика са хронолошким и просторним оквирима Првог српског устанка; 
Разумевање стања у Београдском пашалуку уочи избијања устанка; 
Упознавање са узроцима и поводом за избијање Првог српског устанка; 

Упознавање и разумевање значаја личности које су се истакле у овом устанку; 
Упознавање са узроцима избијања Другог српског устанка; 
Упознавање са улогом коју је имао Милош Обреновић у овом периоду; 

Упознавање и разумевање тока и завршетка Другог српског устанка; 
Разумевање улоге уставобранитеља и њихове владавине у Србији; 
Стицање знања о развоју српске кнежевине у овом периду; 
Стицање знања о истакнутим историјским личностима из овог периода 
Стицање знања о првој владавини кнеза Милоша Обреновића; 
Разумевање значаја његове спољне и унутрашње политике; 
Разумевање значаја стицања аутономног положаја Србије и доношењу првог устава; 

Стицање знања о развоју српске кнежевине за време прве Милошеве владавине 
Упознавање са појмом уставобранитељи и њиховом владом; 
Упознавање са узроцима који су довели до смене на српском престолу; 

Стицање знања о развоју српске кнежевине у овом периду 
Стицање основних знања о историји Црне Горе до половине 19. века; 
Стицање знања и разумевање улоге истакнутих личности у Црној Гори у овом периоду. 
Стицање основних знања о историји Црне Горе у другој половини 19. века; 
Стицање знања и разумевање улоге истакнутих личности у Црној Гори у овом периоду; 

Упознавање са стицањем независности и територијалним проширењем Црне Горе у новом веку 
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– разликује споменике различитих епоха, са посебним освртом на оне у локалној средини; 
– користећи ИКТ, самостално или у групи, презентује резултате елементарног истраживања заснованог 

на коришћењу одабраних историјских извора и литературе; 
– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група 

насталих у новом веку;  

– анализира процес настанка модерних нација и наводи њихове основне карактеристике; 

– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група 
насталих у новом веку;  

– анализира процес настанка модерних нација и наводи њихове основне карактеристике;  

– приказује на историјској карти динамику различитих историјских појава и промена у новом веку;  

– анализирајући дате примере, уочава утицај научно-технолошког развоја на промене у друштвеним 
и привредним односима и природном окружењу;  

– уочава утицај историјских догађаја, појава и процеса на прилике у савременом друштву;  

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Срби њихови суседи под турском влашћу; улога 

Пећке патријаршије; аустро – турски ратови, сеобе 

Срба, Војна крајина, значај Карловачке 

митрополије; српска револуција – Први српски 

устанак; Други српски устанак; Црна Гора до срединеу 19-
ог века. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације часа наставник 

користи уџбеник и сопствене припреме, текстове, 

илустрације као и карту Балкана након турских 
освајања. 

Методе рада 
монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна, текст у настави, рад на 
тексту 

Облици рада фронтални, индивидуални 

Ресурси интернет, историјска читанка, додатна литература 
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 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 
1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 
1.2.2., 1.2.3. 

2.2.1., 2.2.2., 2.3.1., 
2.3.2. 

3.1.1., 3.2.1., 3.2.2., 
3.3.1., 3.3.2. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не 

постижу задовољавајуће резултате или пак желе да имају боље оцене од тренутних у некој од 

наставних целина. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, 

формирају се одговарајуће групе с којима се организује допунски рад (нпр. група ученика која није у 

потпуности савладала стари век или Српску револуцију ).Допунска настава је организована са једним 

часом недељно у договореном термину, који највише одговара ученицима 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава из предмета Историја организује се за ученике који су заинтересовани за такмичење 

из Историје и израду паноа. Ангажовани ученици раде уз помоћ професора. Додатна настава 

омогућава да се од броја ангажованих ученика изабере неколико који су најбољи, за такмичење. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава из предмета Историја организује се на крају школске године за оне ученике који у 

току школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит. 

Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају школске године. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Географија 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: први 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

у школи  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање припадности 

држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних вредности, еколошке културе, 
одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју. Учењем наставног 
предмета Географија ученик је оспособљен да користи практичне вештине (оријентација у простору, практично коришћење 
и познавање географске карте, географских модела,савремених технологија – ГПС и ГИС и инструменте (компас, 
термометар, кишомер, ветроказ, барометар) ради лакшег сналажења у простору и времену. Ученик је оспособљен да 
примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, 
привреда, становништво, насеља,саобраћај), о њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном 
коришћењу ради планирања и унапређивања 

личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Физичка географија Време:септембар 
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Циљеви и задаци наставног предмета: ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави, разуме промене у свету, негује и стиче моралне вредности, етничку и верску 
толеранцију које ће им помоћи у професионалном и личном р 

И
сх

о
д

и
 - прикаже и дискутује о положају географије у систему наука 

- разликује природне и друштвене компоненте географског истраживања 

- користи дигиталне картографске изворе информација 

- препознаје алате ГИС-а 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1.Место и задаци физичке географије у систему наука 
Картографски метод у географији, дигитална 
картографија и ГИС 

у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија       
Облици рада фронтални 
Ресурси географска карта 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 

Примењује и 
тумачи различите изворе 
са географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу. 

 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

    Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине. 

   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Облик, димензије и кретање Земље Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљеви и задаци наставног предмета: ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави, разуме промене у свету, негује и стиче моралне вредности, етничку и верску 
толеранцију које ће им помоћи у професионалном и личном р 

И
сх

о
д

и
 

• помоћу модела,цртежа демонстрира облик Земље 

анализира последице облика Земље 

• разликује Земљина кретања 

анализира њихове последице 

• изводи закључке о последицама Земљиних кретања 

приказује шематски топлотне појасеве и на карти их зонално поставља 

• разликује хипотезе о постанку Сунчевог система 
• објашњава постанак унутрашњих и спољашњих сфера Земље 

приказује помоћу модела или цртежа сфере Земље 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

7. Димензије и облик Земље 
8. Земљина кретања и њене последице 
9. Хипотезе о постанку Сунчевог система 

у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси глобус 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

    Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

   

Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Еволуција географског омотача Време:септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних 
вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у 
професионалном и личном развоју. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
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• разликује еволутивне фазе сфера на Земљи и њихова главна обележја 

               повезује са еволуцијом живих бића 

• приказује на карти или цртежу како се мењао изглед рељефа кроз историју 

               користи дигиталне изворе информација као доказ 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

3. Еволуција географског омотача у школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси географска карта  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Грађа Земље Време:октобар, новембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 

припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних 
вредности, еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у 
професионалном и личном развоју. 

 

И
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• прикаже и илуструје унутрашњу грађу Земље 
• разликује унутрашње сфере Земље 

доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у геосферама, са настанком тектонских покрета вулканизмом, 
сеизмизмом 

• разликује физичке и хемијске особине минерала 
• врши систематизацију минерала према Мосовој скали 

описује жељени минерал користећи све класификације 

• изводи закључке о утицају унутрашњих сила на настанак минерала 
• разликује хемијске и физичке особине минерала 

одређује поделу минерала према хемијском саставу 

• разликује типове стена 

анализира начине постанка стена 

• изводи закључке о примени стена у грађевинарству, урбанизму... 

• разликује лежишта метала и неметала, као и њихово коришћење 

класификује обновљиве и необновљиве изворе енергије 

• препознаје типове стена према начину постанка 
• објашњава и анализира постанак стена 
• анализира примену минералних сировина и стена у свакодневневном животу 

групише минералне сировине 

• разликује три основна типа граница литосферних плоча 

рашчлањује процесе рифтовања, субдукције и колизије 

• приказује на карти или цртежу процесе рифтовања, субдукције и колизије који се дешавају на 
границама литосферних плоча 

               анализира и доводи у везу кретање литосферних плоча са настанком планинских венаца и 
вулканским појавама и процесима на Земљи 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

19. Унутрашња грађа Земље и унутрашње силе 
20. Минерали и минерални ресурси 
21. Стене: подела стена и употреба стена   
22. Употреба стена у свакодневном животу 
23. Литосферне плоче, кретање, утицај на формирање 

рељефа 
24. Вулканизам 
25. Земљотреси 
26. Основни макро облици рељефа Земље, епирогени 

покрети 
27. Копно, орогени покрети: хотизонтални и 

вертикални   

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  кратки тест, разговор     

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 

          Користи 
аналогне и дигиталне 
географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Рељеф земљине површине Време: децембар 
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и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• прикаже и илуструје делове речног корита 
• разликује ерозивне од акумулативних облика рељефа 

доводи у везу појаве и процесе који се дешавају  на сваком делу водотока 

• доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у кречњачким стенама са настанком крашких 
облика рељефа   

• разликује унутрашње и површинске облике рељефа 
•  разликује ерозивне од акумулативних облика рељефа 
• изводи закључке о утицају промене климе у прошлости на обликовање глацијалног рељефа 

• разликује ерозивне од акумулативних облика 

• препознаје где се данас јављају ови облици рељефа 

анализира утицај човека на промену климе-топљење глечера 

Наставнe јединицe Начин реализације 

15. Обликовање рељефа, ерозија, акумулација и 
агенси 

16. Флувијална ерозија 
17. Крашка ерозија 
18. Глацијална ерозија 
19. Еолска ерозија   
20. Марински процеси 
21. Антропогени процеси 

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада  фронтални,индивидуални,рад у групама     
Ресурси        карта, атлас, панои, презентације      

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти   кратки тест, разговор    

Начин праћења  дискусија, обнављање     

ОС по нивоима 
        Примењује и 
тумачи различите изворе 

Картографски 
приказује географске 

          Користи 
аналогне и дигиталне 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

са географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

географске карте, 
географске и статистичке 
истраживачке методе; 
упоређује и критички 
разматра одговарајуће 
научне податке да би 
објаснио географске 
чињенице и њихов 
допринос за решавање 
друштвених потреба и 
проблема. Критички 
анализира и објашњава 
географске везе и односе 
између соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Атмосфера Време:јануар, фебруар,       

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује делове атмосфере  
• проналази и процењује релевантне податке о појавама у свакој сфери које утичу на свакодневни 

живот 

наводи активности човека које угрожавају овај омотач 

• доводи у везу појаве и процесе који се дешавају у космосу са променом температуре ваздуха 
• разуме факторе који утичу на промену температуре 
•  разуме како се ваздух греје 
• изводи закључке о утицају промене температуре на промену висине ваздушног стуба 

• објашњава рад и примену мерних инструмената 

• препознаје где се јављају области са истим ваздушним притиском 

• разликује типове циркулације ваздуха 
• објашњава и анализира постанак планетарне, сезонске и локалне циркулације 

шематски приказује области са истим ваздушним притиском 

−        анализира процесе у  ваздушном омотачу  
−       препознаје синоптичке карте од осталих врста карата 
−        изводи закључке о значају прогнозе времена и начину вршења прогнозе 

  користе географске карте , ИКТ 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
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25. Вертикална структура атмосфере; климатски 
елементи и фактори 

26. Узајамна повезаност климатских елемента и 
фактора 

27. Временска прогноза и синоптичке карте 
28. Клима и разноликост климатских типова на 

Земљи и услови живота 
29. Климатске промене, настанак, последице и мере 

заштите 
 

У школи 

Методе рада  дијалошка,дискусија,демонстративна     
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор      

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Хидросфера Време: април,  

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

• разликује структура хидросфере 
• анализира и објашњава кружење воде у природи 

разуме и критички процењује значај воде као ресурса 

• разуме шта је светско море, његов значај и поделу 
•  разуме поделу мора, врсте залива 
• Проналази на карти мора, заливе, мореузе 
• објашњава хемијске и физичке особине морске воде 

• објашњава факторе који утичу нањихове промене 

користи ИКТ у изради карата 

• разликује кретања морске воде 

• разликује факторе који утичу на формирање морских струја, плиме и осеке 

анализира процесе у ваздушном омотачу и њихов утицај на кретања воде 

• разликује типове издани  и њихов настанак 

разуме настанак и типове термелних, минералних и термоминералних извора 

• критички процењује активности човека на промене у хидросфери 

• оцењује улогу човека као модификатора и фактора измене хидросфере 

предвиђа које последице по човека могу настати деловањем геохазарда 

Наставнe јединицe Начин реализације 

21. Структура хидросфере, кружење воде у 
природи,вода као значајан ресурс на Земљи 

22.  Светско море 
23. Хемијске и физичке особине морске воде 
24. Кретање морске воде 
25. Типови издани, извора, термоминералних вода 
26. Морфолошке и хидролошке особине речног слива 

и река 
27. Утицај природних антропогених фактора на водни 

режим река 
28. Појам и елементи језера, подела језера према 

положају и начину постанка 
29. Појаве леда на Земљи, типови ледника и 

савремена глацијација 
30. Водопривреда-коришћење вода, заштита вода и 

заштита од вода 
 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 



Гимназија, 
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проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Биосфера Време: април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

  Ученик је оспособљен да примењује географска знања о елементима географске средине (рељеф, 
клима, хидрографија, живи свет, природни ресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховом развоју, међусобним односима, везама, очувању и рационалном коришћењу ради планирања и 
унапређивања личних и друштвених потреба, националних и европских вредности. 

     

И
сх

о
д

и
 

• разликује и разуме разлику између биома, биотопа и биоценоза 
• анализира и објашњава законитости распрострањења биома 

разуме и критички процењује повезаност распрострањења биома и њихов зависност од климатских прилика 

• разуме у чему је значај различитости биома 
• разуме и критички процењује утицај климатских прилика на биоме 

на карти проналази и повезује, типове климе и разликује типове биома 

• објашњава појам и типове земљишта 

• разликује факторе који утичу на њихов положај и постанак и врсте 

користи ИКТ у изради карата 

• разликује типове биома  

• објашњава факторе који утичу на формирање разлика између биома 

анализира процесе у биосфери живи свет и проналази примере у свету 

Наставнe јединицe Начин реализације 

9. Распрострањење биома (хоризонталана и 
вертикална), законитости распрострањења и 
повезаност са климатским приликама 

10. Земљиште – формирање, распростирање, значај, 
деградација и заштита, 

11. Очување биодиверзитета – поучни примери из 
света 

Заштита природних објеката.        

12. Критеријуми за проглашење објеката геонаслеђа 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
Ресурси     карта, атлас, панои, презентације    

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 

     Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: Становништво, демографски процеси 

 
Време: мај, јун      

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ учења Географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање 
припадности држави Србији, разумевање суштине промена у свету, неговање и стицање моралних вредности, 
еколошке културе, одрживог развоја, етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и 
личном развоју 

И
сх

о
д

и
 

- критички вреднује ефекте популационе политике и предлаже мере демографског развоја у 
будућности; 

–  разматра демографске пројекције на глобалном и регионалном нивоу; 
–  користећи географску карту у атмосфери.доводи у везу географски положај насеља са његовим 

развојем; 
–  анализира утицај природних и друштвених фактора на развој привреде у целини и појединих 

привредних делатности; 
–  доводи у везу ниво развијености привреде у целини и појединих привредних грана са стањем 

животне средине и социјалним односима у изабраним регијама; 
–  издваја економскогеографске регије света користећи изворе економске статистике и тематске 

економске карте. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Распоред становништва. 
2. Популациона динамика. 
3. Демографска транзиција, Просторна мобилност 
4. Структуре становништва 
5. Популациона политика 
6. Рурални и урбани простор 
7. Процес урбанизације, Деаграризација и 

дерурализација 
8. Структура и ширење градских простора, 

Поларизација развоја насеља. 
9. Привреда и географски простор 
10. Економскогеографска валоризација природних 

услова и ресурса. 
11. Привреда и животна средина 
12. Глобални економски развој 
13. Економскогеографске регије. 
14. Одрживи развој 

 

У школи 

Методе рада дијалошка,дискусија,демонстративна 
Облици рада фронтални,индивидуални,рад у групама 
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Ресурси     карта, атлас, панои, презентације    
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструменти кратки тест, разговор 

Начин праћења дискусија, обнављање 

ОС по нивоима 

   Примењује и тумачи 
различите изворе са 
географским 
информацијама 
(географска карта, 
географски модели, ГПС, 
часописи, научно-
популарна литература, 
статистички подаци, 
интернет) ради планирања 
и организовања 
различитих активности. 
Користи основна знања о 
географским чињеницама 
да би разумео, заштитио и 
рационално користио 
природне и друштвене 
ресурсе у локалној 
средини, Републици 
Србији и земљама у 
окружењу   

Картографски 
приказује географске 
објекте, појаве и процесе; 
разуме могућности 
примене савремених 
технологија ради 
планирања и решавања 
различитих личних и 
друштвених потреба. 
Самостално објашњава 
природне и друштвене 
услове и ресурсе и разуме 
њихов утицај на 
равномеран друштвено-
економски развој 
Републике Србије и 
региона и активно 
учествује у валоризацији 
географске средине. 
Разуме савремене 
проблеме у локалној 
средини и својој држави, 
предлаже начине и 
учествује у акцијама за 
њихово решавање. 

 

  Користи аналогне и 
дигиталне географске 
карте, географске и 
статистичке истраживачке 
методе; упоређује и 
критички разматра 
одговарајуће научне 
податке да би објаснио 
географске чињенице и 
њихов допринос за 
решавање друштвених 
потреба и проблема. 
Критички анализира и 
објашњава географске 
везе и односе између 
соларног система, 
геолошког развоја Земље, 
природних услова и 
ресурса и поштује 
принципе одрживог 
развоја. Анализира и 
аргументовано објашњава 
друштвеноекономске 
карактеристике 
регионалног развоја 
Републике Србије и 
регионалних целина у 
свету; предвиђа и 
учествује у регионалном 
развоју, заштити и 
унапређивању локалне 
средине    
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X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      
Ц

и
љ

е
в

и
 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
Ресурси       

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти       

Начин праћења       

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

      

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Музичка култура 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред:    1. 

Предмет: Музичка култура 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2017. 

Начин 
реализације: 

Настава музике пружа искуство јединственог естетског доживљаја који је чини специфичном у 
општем наставном процесу.. У програму музичке културе истакнуто место има слушање музичких 
дела у функцији бољег разумевања музичке уметности и њеног развоја. Основни принцип у 
остваривању циљева  и задатака је активно учешће ученика, а наставна јединица је увек 
уметничко дело. Код наставе музичке културе примењује се фронтални облик рада, индивидуални 
облик рада као и остали облици рада где су ученици носиоци активности на часу. Корелација  
музичке културе могућа је са наставним предметима у зависности од градива које се проучава. 
Праћење напредовања и степена постигнућа ученика се спроводи  организовано. Прати се рад, 
залагање, интересовање, став, умешност и креативност ученика. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

   Циљ образовно- васпитног рада предмета Музичке културе је стицање, усвајање знања и развијање свести о значају и 
улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва. 

Развијање навике слушања музике, подстицање доживљаја и оспособљављње ученика за разумевање музике 

Развијање естетских критеријума у циљу формирања одговорног односа преме очувању музичког наслеђа и културе других 
народа и даљег личног и професионалног равоја 

Подстицање ученика на стваралачко и критичко мишљење 

Развијање одговорности преме тимском раду 

1. 2. 3. ТЕМА: Музика првобитног друштва 
                            Музика старог века 
                            Музика средњег века 

Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике кроз развој цивилизације и друштва 

И
сх

о
д

и
 -Исказује своје мишљење о улози музике некада и данас 

-Препознаје музику старих источних народа 

-Наводи начине и средства музичког изражавања у античком добу 

-Исказује своје мишење о значају музике средњег века 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Музичка уметност 

-Музика првобитног друштва 

-Музика старог века 

-Музика средњег века 

Упознавање са облицима музичког изражавања у 
периоду праисторије, антике и средњег века 

Методе рада Дијалошка и монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални  

Ресурси Уџбеник (Музичка култура за гимназије); рачунар( у сврху слушања музике) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, активно слушање музике 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење става, умешност и 
креативност 

ОС по нивоима 1.1.1. 1.1.2. 1.2.3. 2.1.1. 2.1.2. 2.2.1. 3.1.1. 3.1.2. 3.2.1. 
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4. 5. ТЕМА: Музика ренесансе 
                        Музика у Србији од 15. – 19. века 

Време: Октобар  
Ц

и
љ

е
в

и
 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике ренесансе 

И
сх

о
д

и
 -Уочава основне карактеристике музике средњег века и ренесансе 

-Вербализује свој доживљај музике 

-Схвата како друштвени развој утиче на начине и облике музичког изражавања 

-Уочава домаћу музичку традицију и њену традицију 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Музика ренесансе 

-Музика у Србији у периоду од 15. -19. века 

Упознавање ученика са карактеристикама музике 
ренесансе и њеним предствницима као и са развојем 
музике у Србији у периоду од 15. -  19.века 

-Упознавање особености музике ренесансе 

 

Методе рада Дијалошка, монолошка 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник(Музичка култура за гимназије), рачунар 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија; усмени одговори ученика; активно слушање музике 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење става, умечност и 
креативност 

ОС по нивоима 1.1.2. 1.2.1. 2.1.2. 2.2.1. 3.1.2. 3.1.3. 3.2.3. 

 

6. ТЕМА: Музика барока Време: Новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике барока 

И
сх

о
д

и
 -Наводи начине и средства музичког изражавања барока 

-Вербализује свој доживљај музике 

-Користи могућност ИКТ-а у стицању нових знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Стилске одлике барока 

-Инструменталана музика барока; Хендл и Бах 

Упознавање ученика са карактеристикама музике 
барока и представницима овог правца 

 

Анализа слушаних дела у односу на састав и 
инструменте у периоду барока 
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Методе рада Дијалошка, монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Уџбеник( Музичка култура за гимназије) рачунар 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, активно слушање музике 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење ставова, умешност, 
креативност 

ОС по нивоима 1.1.2 1.2.2. 2.1.2  2.2.2 3.1.3  3.2.2 

 

7. 8. ТЕМА: Преткласичари 
                       Музичка класика 

Време:Децембар, Јануар, 
Фебруар, Март  

Ц
и

љ
е

в
и

 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике преткласицизма и класицизма 

И
сх

о
д

и
 -Исказује своје мишљење о значају музике у периоду преткласицизма, класицизма и развоју опере 

-Вербализује свој доживљај музике 

-Користи могућност ИКТ-а у стицању нових знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Развој опере 

-Преткласичари 

-Стилске одлике класицизма 

-Јозеф Хајдн 

-Волфганг Амадеус Моцарт 

-Лудвиг ван Бетовен 

Упознавање ученика са карактеристикама музике 
преткласицизма, класицизма као и са оперским 
стваралаштвом у том периоду 

 

Анализа слушаних дела у односу на састав и 
инструменте у периоду преткласицизма и класицизма 

 

Упознавање ученика са настанком и развојем опере 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода демонстрације 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Уџбеник( Музичка култура за гимназије), рачунар 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, питања ученика, активно слушање музике 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење ставова, умешност и 
ктеативност 

ОС по нивоима 1.1.2  1.2.2 2.1.1  2.1.2  2.2.1 3.1.3  3.2.2 

 

9.ТЕМА: Романтизам Време: Март, Април 

Ц
и

љ
е

в
и

 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике романтизма 

И
сх

о
д

и
 -Исказује свој став и мишљење о значају музике и стваралачком раду композитора периода романтизма 

-Анализира слушано дело 

-Користи могућност ИКТ-а у стицању нових знања 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

-Стилске одлике романтизма 

-Клавирска музика романтичара 

-Соло песма 

-Симфонија романтичара 

-Опера у доба романтизма 

-Националне школе 

Упознавање ученика са карактеристикама музике 
романтизма 

 

Анализа слушаних дела у односу на састав и 
инструменте у периоду романтизма 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник(Музичка култура за гимназије), рачунар 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, питања ученика, активно слушање музике 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење ставова, умешност и 
креативност 

ОС по нивоима 1.1.2  1.2.2 2.1.2  2.2.1 3.1.3  3.1.4  3.2.2 

 

10. ТЕМА: Импресионизам Време: Април  

Ц
и

љ
е

в
и

 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике импресионизма 

И
сх

о
д

и
 -Исказује свој став и мишљење о европској музици 19. века (правца импресионизма) 

-Користи могућност ИКТ-а у стицању нових знања 

-Анализира слушано дело 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Импресионизам Упознавање ученика са карактеристикама музике 
импресионизма 

 

Анализа слушаних дела у односу на састав и 
инструменте у периоду импресионизма 

Методе рада Дијалошка, монолошка 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Уџбеник(Музичка култура за гимназије), рачунар 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, питања ученика, активно слушање 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење ставова, умешност и 
креативност 

ОС по нивоима 1.1.2  1.2.2 2.1.2  2.2.1 3.1.3  3.2.2 

 

11. ТЕМА: Уметничка музика 20. века Време: Мај, Јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 Усвајање знања и развијање свести о значају и улози музике 20. века 
И

сх
о

д
и

 -Исказује свој став и мишљење о 20. Века и њеним карактеристикама 

-Користи могућност ИКТ-а у стицању нових знања 

-Анализира слушано дело и вербализује свој доживљај музике 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Уметничка музика 20. Века 

-Џез музика 

-Забавна музика 

-Филмска музика 

Упознавање ученика са карактеристикама  музике 20. 
века 

 

Анализа слушаних дела у односу на састав и 
инструменте 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода демонстрације 

Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси Уџбеник(Музичка култура за гимназије), рачунар 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, питања ученика, активно слушање 

Начин праћења 
Активност ученика, залагање, интересовање, изношење ставова, умешност и 
креативност 

ОС по нивоима 1.1.2  1.2.2 2.1.2  2.1.3  2.2.1 3.1.3  3.2.2  3.1.4 
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Хемија 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред:     1/8 

Предмет:           ХЕМИЈА 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан ка исходима наставнику даје већу слободу у креирању и 
осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи 
разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више различитих 
активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања 
припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема наставу 
самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује 
садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених 
демонстрационих огледа , огледи се могу извести са доступним супстанцама.Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази 
о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они омогућавају 
да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и 
стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су основна водиља 
наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је тематски конципиран. 
За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег планирања наставе предлаже 
се оријентациони број часова по темама.У целокупном наставном процесу у области биохемије 
важно је стално успостављати везе са претходно ученим садржајем органске хемије. Основне методе 
рада са ученицима у настави хемије  су: 

• излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 

• методе логичког закључивања ученика; 

• решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 

• коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 
(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 

 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 

 

 

•  развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

• разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

• разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

• разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним односом 
његових компоненти; 

• примењују основне хемијске концепте за тумачење хемијских структура и процеса: 

• развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

• развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван ставпрема учењу; 

• развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

• oспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 
• унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ХЕМИЈА КАО НАУКА Време: септембар  
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Ц
и

љ
е

в
и

 
На уводном и осталим часовима ове наставне теме ученици остварују први контакт са наставником хемије у 
средњој школи. Ученици долазе из различитих основних школа са различитим предзнањем, интересовањима, 
радним навикама и мотивацијама. Важно је искористити ове часове да ученицима овај први контакт са 
хемијомсредњој школи створи и/или развије мотивацију за учење и да, колико је могуће,код ученика који 
имају боље предзнање омогући самопотврђивање у средњој школи и/или развије мотивацију за учење и да,  
колико је могуће, а ученицима са мањкавим предзнањем развије самопоуздање и одлучност да те мањкавости 

И
сх

о
д

и
 

− прикаже нумеричке вредности резултата мерења значајним цифрама и на структуриран начин, табеларно 
и графички, уочи трендове и објасни их; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Научни метод у хемији 
-Хемијски експеримент 
-Мерења, математичка обрада и представљање 

резултата мерења    
 

- Кроз историјски развој хемије као науке уводе се 
ученици у предмет изучавања хемије. Од ученика се 
тражи да наведу примере примене хемије у 
свакодневном животу. У разговоруо научном методу 
наглашава се значај експеримента у настави и у науци 
уопште. 

 

 

Методе рада Дијалошка и  монолошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Градиво хемије и математике осмог разреда основне школе, збирка задатака 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени и писмени одговори ученика 

Начин праћења Активност ученика, писмено и усмено одговарање 

ОС по нивоима    

 

II ТЕМА/МОДУЛ: Супстанце: својства и класификације  
Време: септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

-поновити шта су супстанце, које су врсте супстанци и шта представљају својства и промене супстанци 

И
сх

о
д

и
 − користи хемијски научни језик за описивање структуре, својстава и промена супстанци; 

− пронађе и критички издвоји релевантне хемијске информације из различитих извора; 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Супстанце-појам и класификација 
Чисте супстанце и смеше. 

 

Ученици интуитивно разумеју појам супстанци али при 
покушају да га дефинишу или опишу имају потешкоћа. 
Због тога се овај појам описује а од ученика се очекује 
да: разликују појмове физичко поље и супстанца и да 
наброје супстанце из свакодневног окружења.  
Разликовање појмова физичке и хемијске промене 
супстанци, физичка и хемијска својства супстанци и 
појам супстанце Ученици често не разликују на 
конкретним примерима наведене појмове. Због тога се 
са више различитих примера утиче на развијање степена 
разумевања ових појмова. 

Методе рада дијалошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Градиво хемије седмог разреда основне школе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено одговарање 
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ОС по нивоима                   

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: СТРУКТУРА АТОМА Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-научити грађу атомског језгра и електронског омотача и схватити и разумети како се физичка и хемијска 
својства супстанци могу повезати са грађом атома 

И
сх

о
д

и
 − напише електронску конфигурацију атома и јона; 

− објасни периодичне трендове: енергију јонизације, афинитет према електрону, електронегативност, 
атомски и јонски полупречник; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Атомски, масени број, изотопи, релативна атомска 
маса 

-Јонизациона енергија, афинитет према електрону, 
-Електронегативност 
-Електронска конфигурација атома, перодична 

својства елемената 
 

• У наставној теми Структура атома посебна пажњу се 
обраћа на високу апстрактност већине кључних појмова. 
Због тога се користе инструкције које су примерене 
конкретно операционој фази мишљења, а уз већи удео 
макроскопскогнивоа представљања знања. Наставне 
ситуације, због ове сложености појмова, се организуј 
тако да развијају мотивацију ученика за усвајање ових 
појмова. 
• Одређене појмове (атом, атомско језгро, електронски 
омотач, енергетски нивои) ученици су изучавали у 
основној школи. Сада их обновљамо, утврђујемо и 
подижемо на виши ниво опсегом и дубином садржаја. У 
основној школи се неизучавају енергетски поднивои, а 
енергетски нивои се углавном уводе и означавају као 
електронске љуске ознака К, L, M, N... 

Методе рада Монолошке и дијалошке 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Градиво хемије седмог разреда основне школе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено одговарање 

ОС по нивоима                   

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ХЕМИЈСКЕ ВЕЗЕ И МЕЂУМОЛЕКУЛСКЕ 
ИНТЕРАКЦИЈЕ 

Време: октобар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- усвојити основна знања о типовима и начинима настајања хемијских веза и интеракцијама у 
супстанцама и на који начин структура супстанци одређује њихова својства. 

И
сх

о
д

и
 − шематски прикаже настајање јонске и ковалентне везе применом Луисових формула; 

− класификује супстанце на основу: сложености грађе, честичне структуре супстанци, типа хемијске везе; 
− објасни агрегатна стања супстанци на основу међумолекулских интеракција;  

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

-Појам хемијске везе.Јонска веза. 
-Ковалентна веза: Теорија валентне везе и МО 
-Поларност молекула, међумолекулске везе 
-Водонична веза 
-Кристалне решетке 
 

 

• У овој наставној теми посебно долази до изражаја 
сложеност, али и важност садржаја. Прелази са 
макронивоа на микрониво, са марконивоа на 
симболичкиниво, са симболичког на микрониво и 
макрониво представљају изазов заученике. Због тога се 
веома важно пажљиво уводе појмови и врше се прелази 
између ових нивоа.  Има се на уму да проучавање 
појмова хемијских веза нема за циљ да ученици науче на 
који начин настаје веза само везе ради. Крајњи циљ 
изучавања кључних појмова ове области јесте 
објашњавање својстава супстанцина макронивоу, а 
помоћу разумевања структуре супстанци на 
микронивоу. То је све најлакше представити хемијском 
симболиком. 

Методе рада Монолошке и дијалошке 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Периодни систем елемената, електронска конфигурација атома 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени и писмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 
  

V - ТЕМА/МОДУЛ: ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ Време: октобар, новембар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

Усвајање основних знања, вештина и умећа у вези са дисперзним системима уопште и посебно правих 
раствора. 
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- објасни својства дисперзних система, њихову улогу у живим бићима и примену у свакодневном 
животу; 

− израчуна масени удео растворене супстанце у раствору, количинску концентрацију, и припреми 
растворе за потребе у свакодневном животу; 

 

 

 

 

 

  

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Прави раствори; Растворљивост 
-Процентна концентрација раствора 
-Колигативна својства раствора; колоиди 

-% и количинска концентрација раствора 
 

 

У приступу при стварању представа о појму „ дисперзни 
системи“ најважније је да се направи јасна разлика 
између било које смеше и дисперзног система. Грубо-
дисперзни и колоидно-дисперзни системи се уводе кроз 
већи број примера из свакодневног живота.  
Процес растварања у води се сликовито повезује са 
растварањем супстанци из окружења, а повезује се и са 
садржајем из теме хемијске везе. 
Растворљивост се посматра са два аспекта: 
квалитативног и квантитативног. 
Примена % рачуна је веома заступљена и омогућава се 
да се надовеже на усвојена знања о овом појму.  
Приступ израчунавању задатака % и количинске 
концентрације је различит, тако да се могу искористити 
више различитих могућности. 

Методе рада Монолошко- дијалошка 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Примери из свакодневног живота, збирка задатака 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ Време:      

Ц
и

љ
е

в
и
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-Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу њих, сагледава односе између масе, 
количине и броја честица реактаната и производа. 

 -Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу термохемијских једначина или 
вредности промене енталпије и повезује их с практичним значајем. 

. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје утицај промене концентрације, 
температуре и притиска на однос концентрација реактаната и производа у затвореном равнотежном систему 
и повезује Ле Шатељеoв принцип с процесима у хемијској индустрији. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Једначине хемијских реакција, количина супстанце 
-Стехиометријска израчунавања 

-Егзотермне и ендотермне реакције 
-Брзина хемијске реакције, утицај температуре и 

концентрације 
-Повратне реакције- Ле Шатељеов принцип 

 
 
 

 

• У наставној теми Хемијске реакције обрађују се 
разноврсни садржаји. Хемијске реакције се анализирају 
с различитих аспеката. Редослед увођења појмова веома 
је важан, јер се међусобно надовезују. • Појам хемијске 
реакције ученицима је познат и из основне школе и из 
уводне наставне теме у првом разреду. Ученици могу 
препознати хемијске промене у свом свакодневном 
окружењу. Потребно им је створити представу да је и 
живи организам „уникатна хемијска лабораторија“.  

• Диференциран приступ примењује се у случају 
стехиометријских задатака. Например, од ученика чији 
су резултати у досадашњем раду слабији, очекује се да  
умеју да тумаче хемијске реакције, односе у 
једначинама и да решавају 
једноставнијестехиометријске задатке, док се од 
ученика са бољим резултатима очекује да 
изводепрорачуне са приносом. 
• При обрађивању садржаја који се односе на топлотне 
ефекте хемијских реакцијапосебан акценат треба 
ставити на примену егзотермних реакција у 
свакодневном животу. 

Методе рада Монолошко-дијалошки, рад на тексту 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Примери из свакодневног живота, збирка задатака 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

  

VII - ТЕМА/МОДУЛ: КИСЕЛИНЕ; БАЗЕ И СОЛИ Време:      
Ц

и
љ

е
в

и
 

- овладавање основним законитостима у вези са киселинама, базама и солима. 

И
сх

о
д

и
 

- наводи шта су киселине, базе и соли; 

-описује разлике између Аренијусове и протолитичке теорије киселина и база; 

- пише једначине дисоцијације различитих киселина, база и соли; 

- пише једначине јонских реакција у молекулском и јонском облику; 

- наводи шта је јонски производ воде и који је његов значај; 

- израчунава pH вредност водених раствора киселина, база и соли; 

- одређује киселинско-базна својства водених раствора соли; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Електролити 
-Степен електролитичке дисоцијације. 

-Јонске реакције.Протолитичка теорија. 

-Луисова теорија. 

-Електролити. Киселине,базе, соли. 
-Јонски производ воде. pH вредност. 

 

• Појам киселина, база и соли ученици изучавају на 
часовима хемије у основној школи. У првом разреду ови 
се појмови утврђују. 

• Веза између појмова који се обрађују у овој теми и 
свакодневног живота је веома изражена 

 Због тога је важно задатке базирати на што већем броју 
примера из свакодневног живота. Уз то се може и 
наводити примена описаних супстанци.  
Увођење појма рН вредности може се започети 
разлозима због којих је ова величина уведена и колико 
има примену у свакодневном животу. 

Методе рада Монолошко-дијалошки, рад на тексту 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Градиво хемије осмог разреда основне школе,примери из свакодневног живота 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: ОКСИДО-РЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

- усвајање знања, умећа и вештина у вези са оксидоредукционим процесима ради разумевања појава и процеса 
у природи и њихове примене у свакодневном животу и хемијској технологији. 

И
сх

о
д

и
 

- наводи шта су оксидоредукционе реакције, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства; 

- одређује коефицијенте у једначинама оксидоредукционих реакција; 

- Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и практичном применом; наводи 
електрохемијске процесе и њихову примену (хемијски извори струје, електролиза и корозија). 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
-Оксидациони број. 
 
-Oксидација и редукција. 
 
-Оксидациона и редукциона средства. 
 
-Оксидо-редукционе једначине. 
 
-Електролиза. Корозија. 
 
-Oксидо-редукционе реакције 

• У случају општих појмова оксидоредукционих 
реакција и изједначавања једначина ових реакција, 
потребно је  бити упоран да ученици  понављају 
редослед поступака и јасно формулишу шта је 
оксидационо средство, шта редукционо, која се честица 
оксидовала, а која редуковала. • Поређење процеса у 
електролитичкој ћелији и галванском спрегу кључно је 
заразумевање и једног и другог процеса. Ученици на 
основу овог поређења добијају јасну слику шта су 
оксидоредукциони процеси.  

Методе рада дијалошки, рад на тексту 
Облици рада фронтални, индивидуални. 
Ресурси Примери из свакодневног живота, збирка задатака 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори ученика 

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   

IX - ТЕМА/МОДУЛ: НЕОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ  У  ЖИВОЈ 
И НЕЖИВОЈ СРЕДИНИ 
 

Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

- усвајање знања, умећа и вештина у вези са неорганским супстанцама ради разумевања појава и процеса у 
природи и њихове примене у свакодневном животу и хемијској технологији. 

И
сх

о
д

и
 

− наводи заступљеност неорганских супстанци у живим и неживим системима; 
− објасни значај пречишћавања вода и ваздуха, и рециклаже папира, стакла и другог отпада; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 
-Заступљеност елемената и њихових једињења у 

природи.Стене, руде и минерали. 

-Вода и ваздух. 

-Биогени елементи. 
 

Методе рада дијалошки, рад на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидуални 
Ресурси Примери из свакодневног живота 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Примери из свакодневног живота, збирка задатака 

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   

X - ТЕМА/МОДУЛ: ВОДОНИК И КИСЕОНИК И ЊИХОВА 
ЈЕДИЊЕЊА  
 

Време:      



Гимназија, 
Лесковац 
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 – опише и објасни физичка и хемијска својства водоника и кисеоника; 
 – напише формуле и именује оксиде, хидриде, киселине, базе и соли; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Физичка својства и физичке промене водоника и 
кисеоника. 

-Хемијска својства. 
-Хемијске промене, 
-Хидриди и оксиди 
-Електродни потенцијал, напонски низ елемената 

-Класе неорганских једињења- киселине и базе 

-Соли 

 

. 

 

 

Методе рада дијалошки, рад на тексту 
Облици рада  
Ресурси  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења Активности ученика, усмено и писмено одговарање 

ОС по нивоима                   

XI - ТЕМА/МОДУЛ: Метали s,p d блока ПСЕ 
 

Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

- усвајање знања, умећа и вештина у вези са металима ради разумевања појава и процеса у природи и њихове 
примене у свакодневном животу и хемијској технологији. 
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-наводи заступљеност метала у живој и неживој природи; 

-испитује и описује физичка својства метала, и повезује их с њиховом практичном применом; 

-испитује и описује хемијска својства метала, објашњава их на основу структуре атома и положаја у 

Периодном систему; 

-пише формуле и именује оксиде метала и базе; 

-испитује, описује и објашњава својства оксида метала и база, препознје на основу формуле или назива 

представнике ових једињења у свакодневном животу и повезује њихова својства са практичном применом; 

-пише и тумачи једначине хемијских реакција метала; 

-изводи стехиометријска израчунавања и израчунава масену процентну заступљеност супстанци; 

 

 

 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

-Физичка својства метала 1. и 2. групе. 
-Хемијска својства метала 1. и 2. групе. 
-Физичка својства метала p- блока(Al, Pb) 
-Хемијска својства метала p- блока(Al, Pb) 
-Физичка својства метала d-блока (Cr, Mn, Fe, Cu, 

Zn, Аg) 
-Хемијска својства метала d-блока (Cr, Mn, Fe, Cu, 

Zn, Аg) 
-Добијање метала. Легуре. 

 

Ученик зна основна физичка и хемијска својства 
метала, везу између својстава метала и њихове 
практичне примене , да препозна метале 
(Na,Mg,Al,Fe,Zn,Cu,Pb,Ag,Au)на основу њихових 
физичких и хемијских својстава, да на основу формуле 
именује основне класе неорганских једињења, примере 
оксида и база у свакодневном животу као и практичну 
примену ових једињења 

 

Методе рада дијалошки, рад на тексту,Периодни систем елемената 
Облици рада  
Ресурси  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

 

Начин 
праћења 

 

ОС по 
нивоима 

                  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

XII - ТЕМА/МОДУЛ: Неметали,металоиди и племенити гасови 
 

Време:      
Ц

и
љ
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в

и
 

- усвајање знања, умећа и вештина у вези са неметалима ради разумевања појава и процеса у 
природи и њихове примене у свакодневном животу и хемијској технологији. 
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-наводи заступљеност неметала у живој и неживој природи; 

-испитује и описује физичка својства неметала, и повезује их с њиховом практичном 

применом; 

-испитује и описује хемијска својства неметала, објашњава их на основу структуре атома 

и положаја у Периодном систему; 

-пише формуле и именује једињења неметала; 

-пише и тумачи једначине хемијских реакција неметала; 

-изводи стехиометријска израчунавања и израчунава масену процентну заступљеност 

супстанци; 

-препознје физичке и хемијске промене неорганских супстанци у окружењу, и представља 

хемијске промене хемијским једначинама. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Физичка и хемијска својства угљеника. 
-Физичка и хемијска својства  азота. 
-Физичка и хемијска својства  фосфора. 
-Физичка и хемијска својства сумпора. 
-Физичка и хемијска својства  халогених 

елемената. 
-Једињења халогених елемената. 
-Mеталоиди (силицијум и силикати) 
-Неорганска хемијска индустрија. 
 

 Ученик зна основна физичка и хемијска својства 
неметала (агрегатно стање, проводљивост 
топлоте и електрицитета и реакцију са 
кисеоником), везу између својстава неметала и 
њихове практичне примене, примере оксида и 
киселина у свакодневном животу као и 
практичну примену ових једињења 

Ученик уме да утврди основна физичка својства 
оксида (агрегатно стање, боја, мирис)  и докаже 
кисело-базна својства супстанци помоћу 
индикатора 

Методе рада дијалошки, рад на тексту,Периодни систем елемената 
Облици рада Монолошко-дијалошки 
Ресурси  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

 

Начин 
праћења 

 

ОС по 
нивоима 
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VI - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
Ресурси       

XIII - ТЕМА/МОДУЛ: Неорганске загађујуће супстанце 
 

Време:      
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Ученик зна значај  безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног складиштења, а 
са циљем очувања здравља и животне средине, схвата допринос хемије за очување и унапређење квалитета 
животне средине 

  
   

И
сх

о
д

и
 

-наводи загађујуће супстанце ваздуха, воде и земљишта и описује њихов утицај на животну средину; 

-критички процењује последице људских активности које доводе до загађивања воде, земљишта и 

ваздуха; 

-објашњава значај планирања и решавања проблема заштите животне средине. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Киселе кише. 

-Ефекат стаклене баште. 

-Рециклажа и ремидијација 

  

Методе рада Истраживачки рад 
Облици рада Рад по групама 
Ресурси Примери из свакодневног живота 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

 

Начин 
праћења 

 

ОС по 
нивоима 
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П
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ћ
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е
 

Инструмент
и 

      

Начин 
праћења 

      

ОС по 
нивоима 

                  

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
Ресурси       

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

      

Начин 
праћења 

      

ОС по 
нивоима 
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      
Ц

и
љ

е
в

и
 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
Ресурси       

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

      

Начин 
праћења 

      

ОС по 
нивоима 

                  

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
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Ресурси       
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструмент

и 
      

Начин 
праћења 

      

ОС по 
нивоима 

                  

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:       Време:      

Ц
и

љ
е

в
и

 

      

И
сх

о
д

и
 

      

Наставнe јединицe Начин реализације 

            

Методе рада       
Облици рада       
Ресурси       

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

      

Начин 
праћења 

      

ОС по 
нивоима 
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

      

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

      

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

      

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Математика 

 

Образов
ни профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: I 

Предмет
: 

Математика 
Недељн

и фонд 
часова: 

5 
Годиш

њи фонд 
часова: 

1
85 

Просветни гласник: Број 7 Година: 
2

020 

Начин 
реализациjе: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (185 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
на традиционалан или иновативан начин. У оквиру наставних тема ученици обнављају стечено знање из Основне 

школе и продубљују га новим сазнањима, које увежбавају кроз решавање задатака (обраћа се пажња на предзнање ученика, 

остварено на часовима математике у Основној школи). Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка 
задатака. У току школске године врши се оцењивање на основу усмених одговора, активности у 
изради задатака, школских и домаћих, на основу решења тестова, писмених задатака. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставе предмета Математика јесте: да ученици усвоје елементарне математичке компетенције (знања, вештине 
и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које ће да оспособе ученике 
за примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне праксе) и за успешно настављање 
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
Задаци наставе предмета Математика су да ученици: 
- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, 
креативност; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; формирају систем 
вредности; 
- стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно 
коришћење стручне литературе; 
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и 
потребама друштва; 
- развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и 
свакодневном животу. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ЛОГИКА И СКУПОВИ Време: септембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

- схватање суштине дедуктивног закључивања (природа аксиома, хипотеза и закључака, увиђавање 
потребе за доказом); 

- стицање знања о математичко логичким појмовима и проширивање знања о скуповима и примена 

- оспособљавање за репродуковање доказа теорема обрађених на часовима и самостално доказивање 
неких једноставнијих теорема; 

- познавање основних принципа комбинаторике и њихова примена у једноставнијим задацима 
(пребројавање коначних скупова); 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-користи математички језик и систематично и прецизно представи идеју и решење;  

-користи логичке и скуповне операције;  

-користи функције и релације и испита њихова својства; 

-образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења;  

-преброји коначне скупове применом једноставних правила комбинаторике; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основне логичке и скуповне операције. Важнији 
закони закључивања. 
Основни математички појмови, дефиниција, аксиома, 
теорема, доказ. Декартов производ. Релације. функције. 
Елементи комбинаторике (пребројавање коначних 
скупова: правило збира и правило производа). 

Логичко-скуповни садржаји (исказ, 
квантификатор, формула, логичке и скуповне 
операције, основни математички појмови, закључивање 
и доказивање тврђења, релације и пресликавања) основа 
су за виши ниво дедукције и строгости у реализацији 
осталих садржаја програма математике, а нагласак треба 
да буде на овладавању математичко-логичким језиком и 
разјашњавању суштине значајних математичких 
појмова и чињеница, без превеликих формализација. 
Симболика треба да се користи у оној мери у којој 
олакшава изражавање и записе, штеди време (а не да 
захтева додатна објашњења) и помаже да се градиво 
што боље разјасни. Указати на значај таутологија 
(закон искључења трећег, закон контрапозиције, модус 
поненс, свођење на противуречност...). Указати на 
значај релација еквиваленције као и релација поретка, 
посебно бити једнак и бити мањи или једнак над 
скуповима бројева и њихов однос са операцијама 
сабирања и множења. Посебну пажњу већ на овом 
ступњу посветити појму пресликавања (функције). Дати 
и описну и формалну дефиницију овог појма и по 
потреби користити и једну и другу. Увести операцију 
композиције пресликавања. Истаћи својства „1-1” и 
„на” пресликавања као и појам инверзног пресликавања. 
Елементе комбинаторике дати на једноставнијим 
примерима и задацима, као примену основних принципа 
пребројавања коначних скупова (правило збира и 
правило производа). Треба имати у виду да обрадом 
ових садржаја није завршена и изградња појединих 
појмова и да ће се пермутације, варијације и 
комбинације обрађивати у наредним разредима. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 

дијалошке методе 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 
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Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.8.  

2.МА.2.1.9., 

2.МА.2.2.1.  

2.МА.2.4.1.  

2.МА.3.4.1.  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛНИ БРОЈЕВИ Време: октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 -проширивање знања о скупу реалних бројева.  

-упознавање са појмовима апсолутна и релативна грешка 

-познавање основних својстава операција са реалним бројевима и њихова успешна примена; 

-уочавање потребе и значаја приближних вредности уз оспособљавање завршење заокругљивања 
бројева и оцењивање грешке; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

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 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 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Преглед различитих врста бројева (природни, цели, 
рационални, реални), операције и њихова својства. 
Апсолутна вредност.                                                 Степен 
броја са целобројним изложиоцем. 
Позициони запис целог броја. 
Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница 
грешке, заокругљивање бројева, основне операције са 
приближним вредностима). 

На почетку теме подсетити ученике на скупове 
природних, целих, рационалних, ирационалних и 
реалних бројева, као и на њихове међусобне односе. 
Проширити знања о рационалним и 
ирационалним бројевима, користећи доказивања и 
бројевну праву (докази ирационалности, представљање 
коначног и бесконачног 
периодичног децималног записа броја у виду разломка, 
конструкција неких дужи чија је дужина ирационалан 
број). У овом делу 
истицати појам затворености и принцип чувања 
својстава операција приликом проширивања скупова 
бројева. Посебну пажњу обратити на својства 
рачунских операција, као основу за рационализацију 
рачунања и трансформације израза у оквиру других 
тема. Ученици треба да савладају превођење целог 
броја из једног позиционог система у декадни 
позициони систем, и обрнуто. Појам апсолутне 
вредности броја, који је ученицима познат, треба 
проширити решавањем једноставнијих једначина и 
неједначина са апсолутним вредностима у смислу 
упознавања концепта, јер ће се током школовања ова 
тема додатно проширивати, надограђивати и 
систематизовати. Осим тачног и прецизног изражавања 
као и рачунања, у овом делу треба посветити пажњу и 
коришћењу калкулатора и различитих софтвера за 
израчунавање вредности бројевних израза. Рачунање са 
реалним бројевима подразумева рачунање и са 
приближним вредностима. У том смислу потребно је 
ученике подсетити 
на правила о заокругљивању бројева, а затим увести 
појмове апсолутне и релативне грешке коришћењем 
практичних примера који 
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су у корелацији са другим наставним предметима и 
проблемима из свакодневног живота. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.1. 
2.МА.1.1.2. 2.MA.1.1.3. 
2.MA.1.1.4. 2.МА.1.1.5. 
2.МА.1.1.6.  

2.МА.2.1.4.  
2.MA.3.1.2.  

2.МА.3.1.6.  

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ Време:  октобар, новембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

добро познавање пропорционалности величина (директна, обрнута, општи појам) и њихових 
практичних примена; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-примени пропорцију и процентни рачун у реалном контексту;  

-примени прост каматни рачун за доношење финансијских одлука; 

Наставнeјединицe Начин реализације 

Размера и пропорција, пропорционалност величина 
(директна и обрнута), примене (сразмерни рачун, рачун 
поделе и мешања). Процентни рачун, прост каматни 
рачун. 

У оквиру ове теме погодно је најпре градиво 
вертикално повезати са већ стеченим знањима из 
другог циклуса образовања. Кроз практичне примере из 
свакодневног живота и других 
наставних предмета неопходно је обновити појмове 
размере и пропорције, а затим увести и појам 
проширене пропорције као једнакости три или више 
размера. Посебну пажњу потребно је посветити 
примени директнe и обрнуте пропорционалности. 
Решавати проблеме који се односе на сразмерни рачун, 
рачун поделе 
и мешања кроз практичне примере у корелацији са 
примерима из других предмета (хемије, биологије, 
географије...). Није потребно изоловано изучавати 
појам процентног записа и рачуна, о чему ученици 
имају основна знања, већ би требало систематизовати и 
проширити промилним записом кроз рачун поделе, 
мешања и сразмерни рачун. Прост каматни рачун се 
природно може надовезати на процентни рачун. У овом 
делу је потребно упознати ученике са 
значењима основних појмова финансијске математике 
као што су: главница, интерес (камата), каматна стопа, 
кредит, улагање, орочење. При решавању проблема 
обрадити и примере када је период орочења осим у 
годинама, дат и у данима или месецима. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начинпраће
ња 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.4.2.  
2.МА.2.4.2.  

 
      

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ Време: новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

упознавање (са аксиоматског становишта) основних релација између геометријских фигура 
(припадање, распоред, паралелност, подударност); 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− разликује узајамне положаје тачака, правих и равни 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни и изведени појмови и ставови геометрије. 
Основни објекти геометрије: тачка, права, раван. 
Основни ставови о релацијама припадања, распореда и 
паралелности. Међусобни положаји тачака, правих и 
равни. Дуж, многоугаона линија. Полуправа, полураван, 
полупростор. Угао, диедар. Многоугао. Оријентација. 

Циљ ове теме је да се ученици упознају са 
аксиоматским заснивањем геометрије (основни и 
изведени појмови и тврђења), каоcи да стекну навику 
строгости у доказивању. У том смислу посебно треба 
обрадити последице аксиома припадања, неких аксиома 
распореда и аксиоме паралелности. Доказивање 
свођењем на апсурд 
и методом контрапозиције повезати са темом Логика и 
скупови. Аксиоме непрекидности само поменути, а 
релацију бити између искористити за дефиницију 
појмова дужи и полуправе. Истаћи 
само планиметријске последице аксиома (последице у 
стереометрији обрађиваће се у старијим разредима). У 
оквиру ове теме требало би дати кратак историјски 
преглед 
развоја геометрије. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.1.  

2.МА.1.2.2.  
2.МА.2.2.1.  2.МА.3.2.2.  

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ Време: новембар,децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

уочавање сврхе идентичних трансформација радионалних алгебарских израза и оспособљавање да се 
оне поуздано врше; 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

Трансформише целе и рационалне алгебарске изразе;  

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Полиноми и операције са њима; дељивост 
полинома, Безуов став. Растављање полинома на чиниоце. 
Операције са рационалним алгебарским изразима 
(алгебарски разломци). 

Циљ је да ученици, полазећи од познатих 
својстава операција са реалним бројевима, утврде и 
прошире знања о идентичним 
трансформацијама целих алгебарских израза 
(укључујући дељење полинома), користећи између 
осталог правила о трансформацији 
разлике квадрата, разлике и збира кубова, квадрата и 
куба збира и разлике, као и растављања квадратног 
тринома. Примењивати Безуову теорему на растављање 
полинома на чиниоце. Такође, ученици треба да 
савладају одређивање НЗД и НЗС за два или више 
полинома. Ученици треба у потпуности да овладају 
трансформацијама рационалних алгебарских израза 
(одређивање области дефинисаности алгебарског 
разломка, сабирање, множење и дељење разломака).  

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.1.  

 2.МА.1.1.2.  

2.MA.1.1.4.  

 2.МА.1.1.5 

2.MA.2.1.5. 

 
2.MA.3.1.3.  

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ПОДУДАРНОСТ 
Време: децембар, 

јануар,фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

упознавање основних чињеница о векторима (појам, једнакост, сабирање, одузимање, множење 
скаларом) и неких њихових примена; 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-примени својства троуглова,  четвороуглова и кругова, укључујући и примену у реалном контексту;  

-примени подударност у равни (симетрије, транслација, ротација);  

-користи линеарне операције са векторима и примени њихова основна својства;  

-докаже једноставнија геометријска тврђења користећи подударност и векторе;  

-конструише геометријске објекте у равни користећи њихова својства 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Основни ставови о подударности. Изометрије, 
подударност геометријских објеката. Подударност дужи, 
углова, троуглова. Прав угао. Нормалност правих и равни. 
Угао између праве и равни. Вектори и операције са њима. 
Директне и индиректне изометрије. Симетрије, ротације 
и транслације равни и простора. Односи страница и 
углова троугла. Кружница и круг. Значајне тачке троугла. 
Четвороугао. Примене. Конструктивни задаци (троугао, 
четвороугао, многоугао, кружница). 

Навести као аксиоме основне ставове о 
подударности троуглова. Посебну пажњу посветити 
примени ставова подударности 
троуглова за тврђења која се односе на троуглове 
(неједнакост троугла, однос страница и углова троугла, 
значајне тачке). Посебно истицати потребне и довољне 
услове да четвороугао буде паралелограм. Рад са 
векторима повезати са својствима паралелограма и у 
том смислу увести сабирање вектора и множење 
вектора скаларом. 
Неопходно је да ученици кроз задатке овладају 
техником примене ставова подударности. 
У вези са применом подударности на круг, доказати 
теореме о централном и периферијском углу. Доказати 
основне особине тангентних и тетивних четвороуглова 
(изостављајући доказе да су ти услови довољни). 
Обрадити основне изометријске трансформације у 
равни: 
симетрије, ротацију и транслацију. Доказати њихова 
основна својства применом подударности. Урадити и 
примере и задатке који се односе на композицију 
изометрија. 
Обрадити конструктивне задатке у равни (троугао, 
четвороугао и круг) укључујући разматрање свих етапа 
у једноставнијим 
конструкцијама, као и једноставније примере са 
применом изометрија. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.1. , 
2.МА.1.2.2.  

 2.МА.1.2.3. 
,2.МА.1.2.6.  

2.МА.1.2.8.  

2.МА.2.2.1.  

2.МА.2.2.4.  

 

2.МА.3.2.1.  

2.МА.3.2.2.  

VII- ТЕМА/МОДУЛ: ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ, НЕЈЕДНАЧИНЕ 
И СИСТЕМИ 

Време: фебруар,март 

Ц
и

љ
е

в
и

 -продубљивање знања о линеарним једначинама и системима линеарних једначина, линеарним 
неједначинама и простијим системима линеарних неједначина са једном непознатом; 

-даље оспособљавање за решавање разноврсних задатака помоћу линеарних једначина и система 
линеарних једначина; 

-продубљивање и проширивање знања о функцијама, a посебно о линеарној функцији; 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-реши линеарнеједначине 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

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

У овој теми треба, уз примену знања из 
претходне теме, извршити проширивање знања о 
линеарним једначинама и функцијама која су ученици 
стекли у основној школи. Треба разматрати једначине 
са једним или два параметра, као и једначине у којима 
се непозната налази и у имениоцу. Системи линеарних 
једначина који се решавају могу имати две или три 
непознате, при чему системи са две непознате могу 
садржати и параметар. Треба истаћи основна својства 
линеарних функција, као и оних у којима је независно 
променљива под знаком апсолутне вредности. Осим 
линеарних неједначина са једном непознатом треба 
посматрати и њихове системе (али не и оне који садрже 
параметар). У овој теми тежиште треба да буде у 
примени једначина и њихових система на решавање 
разних проблема. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.MA.1.1.4. , 
2.МА.1.1.5.  

2.МА.1.1.6. , 
2.МА.1.1.7.  

2.MA.2.1.5. 
,2.МА.2.1.7.  

 2.МА.2.1.8.  

2.MA.3.1.3.  

2.МА.3.1.6.  

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Низови и матрице Време: април, мај 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-препознаје правилност у низу података 
(аритметички и геометријски низ,...), израчунава 
чланове који недостају, као и суму коначног броја 
чланова низа. 

-решава проблеме користећи својства аритметичког и геометријског низа 

 -примењује математичку индукцију и израз за суму бесконачног 
геометријског низа у једноставним случајевима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– одреди чланове низа задатог формулом или рекурентно; 
– примени аритметички и геометријски низ у различитим проблемима; 
– сабира и множи матрице; 
– одреди инверзну матрицу; 
– примени детерминанте и матрице при решавању 
система линеарних једначина; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни појмови о низовима (дефиниција, 
задавање, операције). Рекурентне формуле и низови. 
Аритметички низ, геометријски низ; примене. Појам 
матрице. Сабирање матрица, множење матрицескаларом. 
Множење матрица. Транспонована матрица. 
Детерминанте. Крамерова теорема. Инверзна матрица 
 
 

На подесним и једноставним примерима 
објаснити појам низа као пресликавања скупа N у скуп 
R уз графичку интерпретацију. Обрадити различите 
начине задавања низова. Као значајне примере низова 
подробније обрадити аритметички низ и геометријски 
низ (дефиниција, основно својство, општи члан, збир 
првих n чланова). Након дефинисања матрице увести и 
појмове квадратне, дијагоналне, троугаоне, нула и 
јединичне матрице. У делу који се односи на 
детерминанте обрадити начине израчунавања и особине 
детерминанти. Највећи број примера детерминанти 
треба да буде реда два или три, а укључити и неколико 
примера реда четири. Крамерово правило примењивати 
на системе реда највише три и без параметара. 
Упознати ученике и са појмовима регуларна и 
сингуларна матрица, минор и кофактор. Увежбати 
налажење инверзне матрице и решавање 
најједноставнијих матричних једначина. Указати на 
значај ове теме за предмете из области рачунарства и 
информатике. 

Методе рада  писана, илустративна, дијалошке методе,проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални,у пару 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.3.1.  2.МА.2.3.1.  2.МА.3.3.1.  

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: СЛИЧНОСТ Време:мај, јун 
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-схватање хомотетије и сличности као геометријских трансформација и поуздано примењивање 
сличности у решавању једноставнијих задатака; 

-разумевање и успешно примењивање Талесове теореме; 

-разумевање и успешно примењивање Питагорине теореме; 

И
сх

о
д
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Ученик ће бити у стању да: 

Примени сличност и хомотетију у равни; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Мерење дужи и углова. 
Пропорционалност дужи: Талесова теорема. Хомотетија. 
Сличност. Питагорина теорема. 
Потенција тачке. 
Примене. 

Увод у тему чине садржаји везани за мерење 
дужи и углова, са посебним освртом на 
пропорционалност дужи. Указати на потребу 
одређивања четврте пропорционале и тиме мотивисати 
најважније примене Талесове теореме. Појам 
хомотетије увести кроз примере пресликавања тачака, 
дужи и фигура, а дефиницију хомотетије искористити 
за доказивање најједноставнијих тврђења и решавање 
елементарних задатака. Појам сличности такође увести 
кроз примере, показујући да две фигуре могу бити 
сличне, али не морају бити хомотетичне. На примерима 
показати да је сличност композиција хомотетије и 
изометрије, али не инсистирати на доказивању. 
Из опште дефиниције сличности извести теореме о 
сличности троуглова и приказати многобројне примене 
сличности троуглова у разноврсним доказним и 
конструктивним проблемима, уз 
обавезно извођење теорема које се добијају применом 
сличности на правоугли троугао (Питагорина и 
Еуклидова теорема) и теореме о потенцији тачке у 
односу на круг, а доказивање теореме о површинама 
сличних многоуглова дати у складу са могућностима 
ученика у одељењу. 

 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет, збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.1.  

2.МА.1.2.2.  

2.МА.2.2.1.  

 

2.МА.3.2.1.  

 2.МА.3.2.2.  

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ 
ТРОУГЛА 

Време: јун 

Ц
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-разумевање и успешно примењивање Питагорине теореме; 

-познавање дефиниције основних тригонометријских функција на правоуглом троуглу,     основних 
релација између њих и њихове једноставније примене 
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Ученик ће бити у стању да: 

-одреди вредности тригонометријских функција углова од 30°, 45° и 60°;  

-примени тригонометрију правоуглог троугла у реалним ситуацијама уз коришћење калкулатора. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
Тригонометријске функције оштрог угла; основне 
тригонометријске идентичности. Решавање правоуглог 
троугла. 

По увођењу дефиниција тригонометријских 
функција у правоуглом троуглу које уређују односе 
између његових страница и углова, доказати 
најједноставније тригонометријске идентитете и 
разноврсне примере примене. 
Поред стандардних вредности тригонометријских 

функција (за углове од 35°, 45° и 60°) код решавања 
правоуглог троугла користити и друге оштре углове и 
уз помоћ калкулатора или рачунара решавати 
разноврсне примере примене тригонометријских 
функција у теоријским и реалним ситуацијама. 

Методе рада  писана, илустративна, дијалошке методе,проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални,у пару 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет, збирка 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.7.  2.МА.2.2.5.  2.МА.3.2.5.  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

Допунска настава се реализује no потреби, један час недељно до краја другог полугодишта. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

1. Елементи математичке логике (5) 

-Логичне операције, исказне формуле. Веза скуповних и логичких операција. Квантори. Основни логички 
закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Релације .Функције, функционалне једначине 

2. Елементарна теорија бројева - одабрани задаци (4) 

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

3. Равне геометријске фигуре (3) 

4. Полиноми (3) 

Идентичне трансформације полинома, метод неодређених коефицијената. Дељивост полинома, Безуова 
теорема. Доказивање неједнакости. 

5. Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (2) 

Апсолутна вредност броја и примене (2) 

Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима. 

6. Системи линеарних једначина и неједначина (3) 



Гимназија, 
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Системи линеарних једначина и неједначина с више непознатих, примене. 

7. Логички и комбинаторни задаци (2) 

Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и апарат исказне алгебре). Пребројавање коначних 
скупова. 

8. Одабрани задаци за такмичења из математике (б) 

Задаци који су пo свом садржају изван наведених тема. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

AКО ce укаже пoтреба за припремном наставом за полагање у августу, онда ce реализује најмање 10% од 
укупног броја часова, тј. најмање 18 часа припремне наставе. 
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Физика 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 
ПРВ
И 

Предмет: ФИЗИКА 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, анализира њихове резултате и изводи закључке 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ образовно – васпитног рада Циљ наставе физике у гимназији јесте стицање функционалне писмености 

(природнонаучне, математичке, техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово 
разумевање на основу физичких модела и теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака 
у новим и непознатим ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних 
навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање. 

 

 Задаци образовно – васпитног рада 

 − развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка); 

 − систематски стичу знања о физичким појавама и процесима; 

 − разумеју појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија; 

 − развијају начин мишљења и расуђивања у физици; 

 − развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких законa; 

 − буду оспособљени за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

 − стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема; 

 − развијају компетенције за извођење једноставних истраживања; 

 − развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;  

− схвате значај физике за технику и природне науке;  

− развијају способности за примену знања из физике; 

 − стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу; 

 − развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине; 

 − развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје физике; 

 − развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

уводу физику 
Време:септембар 
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схвате значај физике за технику и природне науке;  

− развијају способности за примену знања из физике 
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 − 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; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Предмет, методе и задаци физике. Веза физике с 
другим наукама и техником. Физичке величине – 
основне и изведене јединице (SI).  
Вектори и основне операције са векторима (сабирање 
вектора, множење вектора скаларом, разлагање 
вектора). 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада дијалошка 
Облици рада Фронтални, индивидуални 
Ресурси Уџбеник, збирка задатака 

П
р
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е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.3             

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  кретање Време:септембар,октобар 
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. Описује и објашњава физичке појаве: равномерно праволинијско кретање, равномерно променљиво 
праволинијско кретање.... 

Описује и објашњава физичке појаве: равномерно кружно кретање, равномерно променљиво кружно 
кретање, хоризонталан хитац, ... појам средње брзине, законе 

Познаје и разуме ефекте који се појављују при кретању тела када постоје силе трења и отпора средине 
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− анализира и графички приказује законе равномерног, равномерно променљивог праволинијског и 
кружног кретања;  

−  анализира различите облике кретања и одређује њихове параметре; 

решава различите задатке (квалитативне, рачунске, 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Механичко кретање, вектор положаја, померај, 
путања и пут. 

Равномерно и неравномерно кретање, праволинијско и 
криволинијско кретање. 
Средња и тренутна брзина. Закон слагања брзина. 
Убрзање, тангенцијална и нормална компонента 
убрзања 
Равномерно и равномерно променљиво праволинијско 
кретање. 
Кретање са убрзањем g – вертикални, коси и 
хиризонтални хитац. 
Равномерно кружно и равномерно променљиво кружно 
кретање материјалне тачке. 
Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. 
Угаони померај и описани угао, угаона брзина, угаоно 
убрзање. 
Аналогија кинематичких величина којима се описују 
транслаторно и ротационо кретање 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада дијалошка 
Облици рада Фронтални, групни 
Ресурси Уџбеник приручник,збирка, апаратура за извођење вежби 
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 Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.1 2.ФИ.2.1.1 2.ФИ.1.1.5. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ДИНАМИКА ТРАНСЛАЦИОНОГ КРЕТАЊА Време:новембар,децембар 
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Уме да одреди услове равнотеже тела; примењује Њутнове законе динамике и решава једноставне 
проблеме при кретању тела. 

. Примењује законе кинематике, динамике и гравитације за решавање сложенијих задатака; разуме појам и 
деловање инерцијалних сила 
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− објасни дејство центрипеталне и центрифугалне силе, препознаје их и схвата њихов значај у конкретним 

примерима (кретање возила у кривини, кружење сателита око Земље, цетрифугирање...); 

− користи аналогију између величина и закона транслаторног и ротационог кретања и примењује у 

решавању проблема; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици 
Маса и импулс. 
Њутнови закони механике. 
Трење. Сила трења мировања, клизања и котрљања. 
Сила трења мировања. 
Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошки,монолошки 
Облици рада Фронтални, групни 
Ресурси Уџбеник, приручик,збирка, апаратура за вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.2.1.2 2.ФИ.3.1.1. 2.ФИ3.1.4 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ДИНАМИКА РОТАЦИОНОГ КРЕТАЊА КРУТОГ 
ТЕЛА 

Време:јануар,фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Описује и објашњава физичке појаве: котрљање, равномерно променљиво кружно кретање, . 

И
сх

о
д

и
 

- зна да објасни због чега се у динамици ротације користе физичке величине момент силе, момент 
инерције и момент импулса 

-  зна да  решава различите задатке са моментом силе, моментом инерције и моментом импулса 
(квалитативне, рачунске) 

-зна да наведе примере за спрег сила из свакодневног живота 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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Тежиште тела 
Момент силе и момент инерције 
Момент импулса. Основни закон динамике ротације. 
Спрег сила. Момент спрега сила. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошки, монолошки 
Облици рада Фронтални,групни 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања ученика 

ОС по нивоима 2.ФИ.3.1.4.             

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: РАВНОТЕЖА ТЕЛА Време:МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 Уме да одреди услове равнотеже тела... 

И
сх

о
д

и
 

објашњава принцип рада и примену простих машина (полуга, стрма раван, котур); 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Статичка и динамичка равнотежа. 
Услови равнотеже. 
Равнотежа тела на стрмој равни. Полуга. 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Дијалошка,монолошка 
Облици рада фронтални 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.2.1.2.              

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: ГРАВИТАЦИЈА Време:АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Користи релације из Њутнових закона (динамике и гравитације) код објашњења простијих кретања тела у 
ваздуху, течности и на чврстој подлози; зна основне операције са векторским физичким величинама; зна 
разлику између масе и тежине тела 
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И
сх

о
д

и
 − повеже утицај тела, појавама и процесима на Земљи и у Сунчевом систему; 

гравитације са кретањем разликује појмове сила Земљине теже и тежина тела, разуме разлику између масе и 
тежине тела и познаје услове за бестежинско стање; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Њутнов закон гравитације. 
Земљина тежа, убрзање слободног пада, тежина тела 
и безтежинско стање. 
Гравитационо поље. 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада ДИЈАЛОШКА,МОНОЛОШКА 
Облици рада фронтални 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 2.ФИ.1.1.3.             
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VII - ТЕМА/МОДУЛ: ЗАКОНИ ОДРЖАЊА Време:АПРИЛ, МАЈ, ЈУН 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Разуме везу између енергије и рада и зна смисао закона одржања енергије. 

Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина: растојање, временски интервал, маса, 
сила 

 

2.ФИ.2.1.5. Користи уређаје и мерне инструменте за мерење физичких величина, на пример средње 
брзине, убрзања, коефицијента трења клизања...; уме да представи резултате мерења таблично и графички и 
на основу тога дође до емпиријске зависности, на пример, силе трења од силе нормалног притиска. 

2.ФИ.3.1.5. Представља резултате мерења таблично и графички и на основу тога долази до емпиријске 
зависности: убрзања куглице од нагибног угла жлеба, силе трења од степена углачаности подлоге... 

. Примењује стечена знања и вештине из механике у циљу безбедног кретања транспортних средстава и 
пешака; познаје основне појмове и релације у кинематици и динамици. 

И
сх

о
д

и
 

− 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 

окружењу; 

−  повезује законе кретања са силом и енергијом и примењује Њутнове законе механике и законе одржања; 

− 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Изолован систем, закон одржања импулса. 
Рад силе, активна компонента силе,  позитиван и 
негативан рад. 
Кинетичка енергија. 
Рад и промена кинетичке енергије. 
Снага. 
Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог 
кретања. 
Конзервативне силе и потенцијална енергија. 
Потенцијална енергија гравитационе интеракције. 
Потенцијална енергија еластичне опруге. 
Закон одржања енергије у механици 
Еластичан и нееластичан судар. 
Закон одржања момента импулса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Начин реализације је такав да оспособи ученика да 
посматра, предвиђа, прикупља информације, 
осмишљава и изводи једноставне експерименте, 
анализира њихове резултате и изводи закључке 

Методе рада Monološka dijaloška 
Облици рада Frontalni, grupni 
Ресурси Приручник,апаратура за вежбе,збирка 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени и писмени одговори, решаваље задатака, објашњавање појава 

Начин праћења Активност, домаћи задаци, питања 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.1.4. 2.ФИ.1.1.8. 
2.ФИ.1.1.2 

2.ФИ.2.1.5 2.ФИ.3.1.5. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који имају потешкоћа при савлађивању садржаја 

из наставе физике. Одржава се један час недељно, при чемо се обраћа пажња на основне законе и појаве у физици, 
као и решавање најједноставнијих рачунских задатака. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученике који желе да сазају више о појавама и законима који се проучавају на 
редовној настави. Одржава се један час недељно, при чему се ученици више упућују на самосталан рад, смишљање и 
реализацију експеримената,обраду резултата експеримената као решавање проблема. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује де припремна настава за оне ученике који нису у довољној мери савладали 
градиво. 
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Примена рачунара 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: Први 

Предмет: Примена рачунара 
Недељни 
фонд часова: 

2+1 
Годишњи 
фонд часова: 

74+37 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Часови вежби се изводе у блоку у двочасу, са половином одељења у рачунарском кабинету, у 
групама не већим од 12 ученика. 

При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, 
кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Ангажовати се на стварању 
услова за реализацију хибридног модела наставе (комбинација традиционалне наставе и 
електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна 
већа индивидуализација наставе.  
Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и 
комбинује у току сваког двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални 
рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено 
и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 
решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз 
дискусују уводи ученике у нове области. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 

Циљ учења Примене рачунара је стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе 
развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у савременом друштву. 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. 

Учењем наставног предмета Примена рачунара 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 представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије 
општу предметну компетенцију. 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 рачунара, као и њихово критичко анализирање, 
складиштење и преношење и представљање у графичком облику.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ 
ТЕХНОЛОГИЈЕ У САВРЕМЕНОМ 

Време: септембар-октобар 20 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

При реализацији ове тематске целине ученици би требало да се упознају са предметом изучавања 
информатике и рачунарства, са основним појмовима којима се ове области баве (податак, информација) и са 
основним областима информатике и рачунарства. Потребно је нагласити значај ИКТ, али и да коришћење 
доноси различите ризике и одговорности. Ученицима кроз блиске ситуације навести примере одговорног и 
безбедног коришћења ИКТ. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– објасни улогу ИКТ у свакодневном животу; 

– илуструје на примерима основне појмове информатике и рачунарства (појам 

информација и податак); 

– опише најважније догађаје у развоју ИКТ; 

– направи паралелу између развоја људског друштва и развоја информационо - 

комуникационих технологија; 

– наведе основне области информатике и рачунарства; 

– разликује и користи сервисе интернета; 

– користи системе за учење путем интернета за самостално и целоживотно учење; 

– приступа интернету, ефикасно и самостално претражује, проналази и преузима 

информације са интернета на свој уређај; 

– класификује информације са интернета, критички анализира и процењује њихов 

квалитет и поузданост; 

– процењује предности умрежавања; 

– разликује компоненте рачунарске мреже; 

– прави преглед основних технологија приступа, адресирања и принципа 

функционисања интернета; 

– примењује правила електронске комуникације; 

– познаје врсте лиценци и поштује ауторска права при коришћењу туђих материјала; 

– разуме изазове коришћења савремених технологија на одговоран и безбедан начин; 

– безбедно користи дигиталне уређаје; 

– спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на интернету; 

– организује свој рад за рачунаром тако да не угрожава своје физичко и ментално 

здравље; 

– препозна облике насиља на интернету и заштити се од њих; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

• ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, облици 
комуникације, услуге) 

• Основни појмови информатике и рачунарства 
(информације, подаци, информационо комуникационе 
технологије, предмет и области информатике и 
рачунарства). 

• Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, обраде, 
приказивања и преноса података) 

• Рачунарске мреже (локалне мреже и интернет) 

• Сервиси интернета (електронска пошта, веб, 
претраживачи, друштвене мреже, блогови, форуми, 
комуникационе апликације, учење путем интернета, 
интернет-мапе, електронска трговина и банкарство, 
сервиси у облаку, аудио и видео комуникација) 

• Друштвени аспекти ИКТ (значај и примена 
дигиталних уређаја,карактеристике информационог 
друштва, области примене ИКТ, утицај коришћења 
дигиталних уређаја на здравље и околину, интелектуална 
својина, безбедност, заштита личних 
података, правила лепог понашања, безбедност и 
приватност на интернету) 

Развој ИКТ сагледати у контексту значаја развоја ових 
технологија за развој и ширење писмености и развој 
људског друштва 

уопште. Ученике укратко упознати са историјатом 
развоја ИКТ, комуникационих система, рачунских 
справа и рачунара, не инсистирајући на детаљима. 
Ученици треба да знају када се јавила 

идеја о рачунарима који се могу програмирати, када су 
настали први електронски рачунари, када су настали 
персонални рачунари и како изгледају савремени 
рачунари у односу на почетке. 

Подстаћи ученике да повезују развој ИКТ-а са темама из 
историје, математике, физике и осталим областима 
људске делатности. Из овог угла сагледати значај 
информатике, области примене рачунара (и њихов 
развој) и карактеристике информационог друштва. Са 
ученицима дискутовати и могуће правце развоја 

ИКТ у будућности. Ученици треба да стекну представу о 
рачунарским мрежама и да јасно разликују локалну 
мрежу и интернет. Полазна тачка при упознавању 
локалних мрежа треба да буде конкретна школска мрежа 
на којој се могу илустровати њене саставне компоненте, 
топологија, ресурси, клијент-сервер, итд. Направити 
паралелу између кућне мреже и мреже у школи. 
Потребно је да схвате предности умрежавања, разумеју 
у чему је разлика између рачунара-сервера и рачунара-
клијената, који посао обављају интернет-провајдери, 
карактеристике основних технологија приступа 
интернету, адресирање на интернету, принципе 
функционисања интернета, чему служе интернет 
протоколи, начин повезивања рачунара са интернетом.  

Потребно је да ученици науче да: 

прегледају веб-страницу коришћењем веб-прегледача, 
крећу се веб-пространством коришћењем адреса и 
хиперлинкова, користе 

претраживаче за проналажење информација на 
ефикасан начин, преузимају садржаје различитих 
типова са веба, користе интернет мапе; отворе и подесе 
налог електронске поште (вебмејл), шаљу 

и преузимају поруке и датотеке коришћењем 
електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију, 
разумеју „пут” електронског писма, упознају се са 
правилима електронске комуникације. Посебну пажњу 
скренути на прилоге мејлова (шта се може, а шта не 
може слати мејлом). При свакој интернет-комуникацији 

инсистирати на безбедном и одговорном коришћењу уз 
поштовање правила лепог понашања. Подстаћи ученике 
да кроз дискусију 

укажу на корисне и интересантне сервисе и апликације 
које користе. При свему овоме неопходно је 
перманентно радити на развијању 

свести о важности поштовања правних и етичких норми 
при коришћењу интернета, критичком прихватању 
информација са веба, поштовању ауторских права при 
коришћењу информација са веба, поштовању права 
приватности. При реализацији ове теме инсистирати на 
правопису и употреби одговарајућег језика тастатуре. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
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е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 
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ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Организација података и прилагођавање радног 
окружења  

Време: октобар-новембар 10 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 При реализацији ове тематске целине ученик треба да стекне знања, вештине и навике битне за успешно 
коришћење основних могућности оперативног система. Упознати ученике са методама и значајем заштите 
података ажурирањем оперативног система, подешавањем антивирусног 

програма и заштитног зида. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– разликује основе елементе графичког корисничког интерфејса; 

– прилагоди радно окружење кроз основна подешавања; 

– инсталира и деинсталира корисничке програме; 

– сачува, модификује и организује податке; 

– разликује најчешће коришћене типове датотека; 

– спроводи мере заштите рачунара и информација; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Елементи графичко-корисничког интерфејса и 
интеракција са њима (радна површина, прозори, менији, 
дугмад, акције мишем или акције на екрану осетљивом на 
додир, пречице на тастатури...). 

• Подешавања оперативног система (подешавање 
датума и времена, радне површине, 

регионална подешавања, подешавања језика и тастатуре, 
коришћење и подешавање корисничких налога, 
подешавања за лакши приступ). 

• Инсталирање и уклањање програма (апликативних 
програма, драјвера). 

• Рад са документима и системом датотека. 
• Средства и методе заштите рачунара и 
информација. 

Извршити систематизацију основних концепата како би 
се утврдила заједничка терминологија и како би се 
обезбедило да ученици дубље разумеју основне 
концепте графичких радних 

окружења тј. њихових корисничких интерфејса. 
Упоредити више различитих графичких окружења 
рачунара (стоних и преносних) и мобилних уређаја 
(таблета, „паметних” телефона) – набројати сличности и 
нагласити разлике. 

Са ученицима систематизовати знање о елементима 
графичког корисничког окружења: радној површини, 
прозорима, менијима, дугмадима, пољима за унос текста 
и слично. Обезбедити да ученици ефикасно баратају 
основним улазним уређајима тј. да умеју да изведу 
акције мишем, екраном осетљивим на додир, пречицама 
на тастатури. Обезбедити да ученици разумеју концепте 
селекције, концепт клиборда и њихову примену на 
копирање и премештање података. Ученици треба да 
разумеју и да знају да одреагују на разне поруке које 
добијају од система током рада (на пример, при брисању 
података, затварању програма, чувању документа…). 
Систематизовати са ученицима и основна системска 
подешавања. 

Посебну пажњу поклонити подешавањима окружења за 
лакши приступ (енгл. accessibilityfeatures), намењен 
особама са посебним потребама (проблеми са видом, 
слухом моториком…). 

Кроз неколико примера приказати поступак инсталације 
и уклањања апликативних програма, али и управљачких 
програма (драјвера) за одређене уређаје (опет направити 
паралелу стоних и преносивих рачунара са мобилним 
уређајима). Ученици треба да познају најчешће 
коришћене типове датотека и њихову намену, да знају 
да искључе/укључе приказ типа датотеке и скривених 
датотека, да знају да су одређени типови датотека 
повезани са подразумеваним програмима који их 
отварају, као и да та повезивања подесе. 

Упознати ученике са методама и значајем заштите 
података ажурирањем оперативног система, 
подешавањем антивирусног програма и заштитног зида. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 
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е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 
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Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Креирање и уређивање дигиталних докумената 
Време:новембар, децембар, 
јануар, фебруар 30 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ ове теме је да ученици стекну знања, вештине и навике неопходне за успешно коришћење 

програма за обраду текста, као и програма за креирање слајд презентација. 

И
сх

о
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Ученик ће бити у стању да: 

– ефикасно и тачно уноси и уређује неформатиран текст; 

– примењује основне елементе форматирања и структуирања текста; 

– постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе у креирани документ; 

– познаје основне параметре форматирања текста на нивоу карактера, параграфа и страница; 

– користи и креира именоване стилове; 

– користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају; 

– користи готове шаблоне; 

– припреми документ за штампу и одштампа га; 

– уређује и приказује слајд презентације; 

– примењује правила за израду добре презентације; 

– креира интерактивне презентације; 

– користи функционалнoсти намењене сарадничком раду; 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Радно окружење текст-процесора и његово 
подешавање. 

• Унос текста и његово једноставно уређивање 
(ефикасно кретање кроз текст, копирање, премештање, 
претрага, замена текста). 

• Форматирање и обликовање текста (странице, 
пасуса, карактера). 

• Посебни елементи у тексту (листе, табеле, слике, 
математичке формуле...). 

• Коришћење и израда стилова, генерисање 
садржаја. 

• Алатке интегрисане у текст-процесоре (провера 
граматике и правописа, редиговање текста, библиографске 
референце, индекс појмова, циркуларна писама, ...). 

• Коришћење готових шаблона. 

• Штампање докумената. Извоз у PDF. 

• Презентације и њихова примена (правила добре 
презентације, етапе у изради презентација). 

• Радно окружење програма за израду слајд-
презентација и његово подешавање (погледи на 
презентацију). 

• Креирање слајдова (уметање и форматирање 
текста, графикона, слика, звучних и 

видео-записа, ...). 

• Складно форматирање слајдова (мастер слајд). 

• Анимације (анимације објеката на слајдовима, 
анимације прелаза између слајдова, 

аутоматски прелазак између слајдова и снимање нарације). 

• Интерактивне презентације (хипервезе, акциона 
дугмад). 

Задаци се задају у облику „туторијала” са објашњењима 
и инструкцијама тако да ученици могу да их прелазе 
сопственим темпом и у случају потребе заврше вежбу 
код куће и електронски предају наставнику. 

Најпре обучити ученике за рад у једном конкретном 
процесору текста. Инсистирати да ученици науче да 
вешто и ефикасно врше уношење текста строго 
придржавајући се дигиталног правописа (у латиничком 
тексту на српском језику користећи дијакритичке 
карактере č, ć, ž, š, и сва граматичка правила говорног 
језика). Инсистирати да ученици умеју вешто и 
ефикасно да врше основне операције са текстом, 
коришћењем само тастатуре. Скренути пажњу 
ученицима на вештину слепог куцања и мотивисати их 
да у самосталном раду, уз помоћ неке од апликација које 
се могу пронаћи на интернету савладају ту вештину. 
Ученике треба упознати са логичком структуром 
типичних докумената (молби, обавештења, итд.), 
школских реферата, семинарских и матурских радова и 
у свим вежбањима потребно је користити документе 
какви се срећу у реалном животу и инсистирати на 
њиховој униформности и прегледности, а не на 
усиљеним естетским подешавањима. За вежбу се може 
од ученика тражити да неформатирани дужи текст 
форматирају на основу датог узора (на пример, на 
основу датог документа у PDF формату или 

на папиру). Ученицима приказати алат за исправљање 
граматичких и правописних грешака, за коментарисање 
и обележавања измена у тексту и слично. 

Коришћењем програма за креирање слајд презентација 
ученици треба да примене већ овладане технике 
форматирања и стилизовања текста и креирају добру и 
ефективну презентацију. При изради слајд-презентације 
ученик мора да се придржава правила добре 
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• Штампање презентације презентације (број информација на слајду, дизајн 
слајда, естетика, анимације у служби садржаја, ….). 
Нагласити важност израде сарадничког документа 
приликом рада на неком тексту или 

слајд - презентацији. Ученици треба да схвате предности 
коришћења слајд-презентација у различитим 
ситуацијама, препознају ситуације у којима се може 
користити слајд презентација, планирају и израђују 
адекватне презентације. При томе је потребно да знају 
основне етапе при развоју слајд-презентације, основне 
принципе доброг дизајна презентације (број 
информација по слајду, естетика, анимација у служби 
садржаја). Примери презентација треба да буду 
смислени, из реалног живота (најбоље је да се користе 
слајд презентације у којима се обрађују теме из наставе, 
како информатике и рачунарства, тако и других 
предмета и на тај начин остварити међупредметну 
корелацију). Ученици неке презентације могу да 
креирају и у склопу домаћих задатака, а на часу је 
могуће анализирати презентације направљене код куће. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Програми за табеларна израчунавања 
Време: фебруар, март, април 27 
часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Циљ ове теме је да ученици стекну знања, вештине и навике неопходне за успешно коришћење 

програма за табеларна израчунавања. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– разликује основне елементе табеле; 

– разликује типове података; 

– унесе и мења податке у табеле; 

– манипулише елементима табеле; 

– користи формуле за израчунавање статистика; 

– користи апсолутно и релативно адресирање; 

– врши основно форматирање табеле; 

– сортира и филтрира податке по задатом критеријуму; 

– примењује условно форматирање 

– користи изведене табеле; 

– представи визуелно податке на oдговарајући начин; 

– форматира табеле и одштампа их 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Програм за табеларна израчунавања - структура 
документа, радно окружење, основни типови 
података, кретање кроз табелу, трансформације 
табеле, опсег, једноставне формуле, копирање 
формула, поруке о грешкама. 

• Форматирање ћелија, табела и различитих врста 
података. 

• Апсолутно и релативно адресирање ћелија. 

• Функције и сложеније формуле. 

• Аутоматски унос података у табелу. 

• Визуелизација података. 

Објаснити основне појмове о програмима за рад са 
табелама (табела, врста, колона, ћелија,…) и указати на 
њихову општост у програмима овог типа. објаснити 
разлику између различитих типова података (нумерички 
формати, датум и време), као и грешке које могу из тога 
да настану. Приликом манипулација са подацима 
(означавања ћелија, кретање кроз табелу, премештање, 
копирање,…), указати на општост ових команди и 
упоредити их са сличним командама у програмима за 
обраду текста. Код 

трансформација табеле указати на различите 
могућности додавања или одузимања редова, или колона 
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• Сортирање и филтрирање података. 

• Више табела у једном документу. 

• Комбиновање података из више табела применом 
функција за претраживање и референце. 

• Пивот-табеле. 
• Штампање и генерисање ПДФ документа. 

у табели. Објаснити појам опсега. Код форматирања 
приказа податка у ћелији, приказати на примерима 
могућност различитог тумачења истог нумеричког 
податка (број, датум, време). Такође, нагласити важност 
доброг приказа података (висине и ширине ћелија, 
фонта, поравнања) и истицања појединих података или 
група података раздвајањем различитим типовима 
линија и бојењем или сенчењем. Указати на повезаност 
података у табели и могућност добијања изведених 
података применом формула. Објаснити појам адресе и 
апсолутног и релативног референцирања ћелија. 
Указати на различите могућности додељивања имена 
подацима или групама података и предности коришћења 
имена. 

Приказати функције уграђене у програм. Посебно 
истаћи најосновније функције. Урадити кроз примере 
сложеније формуле које настају комбиновањем више 
операција и функција. 

Указати на различите могућности аутоматског уношења 
података у серији. Посебну пажњу посветити 
различитим могућностима графичког представљања 
података. Указати на промене података дефинисаних у 
табели формулама, и графикону у случају измене 
појединих података у табели. Код урађених примера 
радити анализе података применом поступака 
сортирања и филтрирања. 

Урадити примере са коришћењем више табела у једном 
документу, као и креирање табеле која настаје 
комбиновањем података из више табела применом 
функција за претраживање и референце. Истаћи 
важност коришћења пивот табела за интерактивно 
извештавање и извлачење одређених података из 
великог скупа 

прикупљених података. Указати на важност претходног 
прегледа података и графикона пре штампања, као и на 
основне опције при штампању.  

За вежбу ученицима дати конкретне мале пројекте 
различите природе: да направе електронски образац (на 
пример предрачун или нешто слично), прикупљање и 
обраду података који се односе на успех ученика из 
појединих предмета, неку појаву или процес из других 
наставних и ваннаставних области рада и интересовања 
ученика. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Примена обраде података Време: април, мај, јун 24 часа 

Ц
и

љ
е

в
и

 

При реализацији ове теме објаснити отворене податке и концепт „отворености” података. Неопходно је 
развити навику и вештине за проверу и критички приступ изворима или процену валидности података. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

– разуме концепт отворених података; 

– примењује правила заштите отворених података; 

– проналази и преузима отворене податке са интернета; 

– анализира и графички представља преузете податке у форми инфографика. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

• Отворени подаци и отварање података. Основни 
појмови. 

• Формати отворених података 

• Грађанска права и обрада података 

• Скупљање и анализа података (скупљање 
података, „велики подаци”, физичко складиштење 
података, базе података, информациони системи) 

• Портали отворених података (Јавно доступни 
репозиторијуми отворених података.) 

• Визуализација отворених података 
• Софтвер за визуелизацију података (инфографик) 

Најпре урадити рекапитулацију познатих и упознавање 
са новим појмовима: податак и информација, сет 
података, велики подаци (енгBigData), базе података, 
информациони систем, сакупљање и обрада података, 
информације од јавног значаја и заштита података о 
личности. Наведене теме обрадити кроз разговор. 
Могуће смернице за разговор су: Шта јесу, а шта нису 
отворени подаци. Шта су портали отворених података? 
Дискутовати о квалитету и значају отворених података. 
Како су подаци прикупљени и ко је извор података? Шта 
може да се научи из понуђених података? Колико су 
поуздане информације и закључци који се на 

њима заснивају? У оквиру теме о грађанским правима и 
обради података ученици треба да се упознају са 
ситуацијама у којима се од грађана 

прикупљају подаци (а да некада нису ни свесни тога), 
законским регулативама које се односе на заштиту 
отворених података и које мере предострожности треба 
применити. Током реализације ове теме препорука је да 
се ученицима прикаже примери злоупотребе података. 
На пример: филм о злоупотреби приватности података 
(енг.) „Пицерија „Велики брат”, филм „Чувајте Ваше 
податке” (срб.)или видео запис „Колико коштају наши 
подаци о личности”. Показати ученицима како изгледа 
захтев за употребу и прикупљање података. Након 
уводне приче о отвореним подацима врше се анализе о 
томе који су начини објављивања отворених података 
кроз праћење портала отворених података. Упознати 
ученике са форматима датотека за чување нумеричких и 
текстуалних података који су најчешће заступљени на 
порталима отворених података, као и са појмом 
машинске читљивости и метаподатака. При реализацији 
ове тематске целине инсистирати да ученици науче да 
вешто и ефикасно врше сакупљање и обраду података, 

како би из прикупљених података извукли корисне 
информације и доносили закључке. Ученике увести у 
тему питањима о томе које податке можемо да 
прикупљамо о школи, или, на пример, свим школама у 
Србији. Шта би били резултати обраде тих података? До 
којих закључака бисмо дошли након обраде 
прикупљених података? Кроз реализацију ове тематске 
целине о отвореним подацима приказати значај 
визуализације података. На крају ове теме ученици 
треба да ураде у пару или групи инфографик на основу 
прикупљања и анализе података, или на основу 
преузетих отворених података. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, илустративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учествовања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за примену 
рачунара и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 
ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Додатна настава се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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Рачунарски системи 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 1 

Предмет: РАЧУНАРСКИ СИСТЕМИ 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Наставе из предмета Рачунарски системи се изводи у двочасу у кабинету са групом од 10 
ученика. Кабинет је опремљен са 11 рачунара и пројектором. 

При реализацији програма даје се предност пројектној, проблемској и активно 
оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. 
Током процеса учења постоје услова за реализацију хибридног модела наставе (комбинација 
традиционалне наставе и електронски подржаног учења). Приликом планирања часа, исходе 
предвиђене програмом се разложу на мање и на основу њих планирају активности за конкретан 
час. Треба имати у виду да се исходи у програму разликују, да се неки могу лакше и брже 
остварити, док је за одређене исходе потребно више времена, активности и рада на различитим 
садржајима. Приликом обраде нових садржаја врши се ослањање на постојеће искуство и знање 
ученика, и настоји се, где год је то могуће, да ученици самостално откривају математичке 
правилности и изводе закључке. Ученике се упућују да користе уџбеник и друге изворе знања, 
како би усвојена знања била трајнија и шира, а ученици оспособљени за примену у решавању 
разноврсних задатака. На часовима се комбинују различите методе и облици рада, што доприноси 
већој рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу 
чини интересантнијом и ефикаснијом. Користе се интерактивне методе, пројектне, проблемске и 
истраживачке методе, дискусије, дебате и др, како би ученици били што више ангажовани током 
наставе. На часовима се комбинују различити облици рада као што су самостални рад ученика (по 
принципу један ученик један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно 
решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), 
као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусију 
уводи ученике у нове области. Избор метода и облика рада, као и планирање активности ученика 
се усклађује са наставним садржајем који треба реализовати на часу и предвиђеним исходима, али 
и са специфичностима одељења и индивидуалним карактеристикама ученика.  

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 Циљ учења Рачунарских система је стицање основних знања о архитектури и организацији рачунара и 

карактеристикама рачу-нарских система. 
 

 
Задаци наставе програмирања - да ученици: 
– развију способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;  
– развију позитивне ставове према рачунарским наукама;  
– пројектују и користе рачунарске системе; 
– упознају основне хардверске компоненте рачунара, принципе њиховог функционисања и улогу у ширем 

рачунарском систему;  
– разумеју улогу машинског језика и разлике између асемблерског и машинског језика; 
– изводе једноставне аритметичке операције са целим бројевима у бинарном и хексадецималном бројном систему 

и конверзије између система. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:  

УВОД У РАЧУНАРСКЕ СИСТЕМЕ 
Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

– Упознавање са различитим врстама рачунарских система 
– Анализа хардверских компоненти и њихових улога у систему 
– Класификација софтвера рачунарских система. 

И
сх

о
д

и
 

– дефинише појам рачунарског система и наведе и укратко опише примере 
различитих рачунарских система; 

– разликује хардвер и софтвер рачунарског система; 
– опише основне компоненте хардвера рачунарског система; 
– разликује системски и апликативни софтвер; 
– опише основне улоге оперативног система и системског софтвера; 
– изврши класификацију апликативног софтвера и опише његове разне улоге; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Појам и врсте рачунарских система 
– Хардвер рачунарских система 
– Софтвер рачунарских система 

Тема се реализује кроз 10 часова. 
У оквиру теме Увод у рачунарске системе 

пожељно је ученицима створити грубу слику о 
структури и начину функционисања рачунарских 
система. Излагање може да буде само прегледно, веома 
неформално и током овог уводног прегледа нема 
потребе улазити у сувишне детаље. Дефинисати појам 
технолошке конвергенције и истакнути да се данас 
користе различити облици рачунарских система (стони 
и преносни рачунари, таблети, паметни телефони, 
уграђени (embedded) рачунарски системи и слично), 
који сви функционишу по веома сличним принципима. 
Истаћи да су данашњи рачунарски системи по правилу 
дигитални и укратко неформално илустровати како се 
различити подаци (текст, слике, звук) записују 
дигитално, помоћу бројева. Дефинисати основне 
компоненте хардвера рачунара (процесор, главну 
меморију, магистрале и улазно-излазне уређаје) и 
илустровати како они учествују у раду рачунарских 
система (на примеру извршавања неколико 
асемблерских инструкција). Осврнути се на софтвер 
рачунара и његову класификацију, са посебним 
нагласком на системски софтвер, оперативне системе и 
њихов однос са хардвером рачунара. У оквиру ове теме 
обрадити и улогу рачунарских система у савременом 
друштву. Описати ситуације у којима рачунари и 
технологија олакшавају личне и професионалне 
животне ситуације. Осврнути се и на утицај прекомерне 
употребе рачунара на здравље људи и утицај 
рачунарског отпада на животну средину. Ученицима 
дати хронолошки преглед развоја рачунских справа и 
програмабилних рачунарских система кроз историју. 
Инсистирати на томе да ученици умеју да истакну 
значај сваког уређаја и да га сместе у неки временски 
период и историјски контекст. Последње две теме 
(улога и историјат рачунарских система) погодне су и за 
самосталну обраду и могу се обрађивати у облику 
семинарских радова. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални, рад у паровима 

Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
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Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  

ДИГИТАЛНИ ЗАПИС ПОДАТАКА 
Време: октобар /новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

– Упознати разлику дигиталног и аналогног записа 
– Записивање бројева у различитим бројевним системима 
– Записивање неозначених бројева и операције над њима 
– Записивање означених бројева и операције над њима 
– Записивање разломљених бројева и операције над њима 
– Записивање текста 
– Записивање слике, звука и видеа. 

И
сх

о
д

и
 

– опише однос између дигиталног и аналогног записа података; 
– запише природан број у различитим бројевним системима; 
– одреди распон записа неозначених бројева на основу познатог броја битова; 
– изврши операције сабирања, одузимања и множења неозначених бројева и препозна појаву 

прекорачења; 
– запише означени број бинарно и прочита бинарни запис означеног броја (у облику потпуног 

комплемента и означене апсолутне вредности); 
– изврши операције сабирања и одузимања означених бројева и препозна појаву прекорачења; 
– запише и прочита бинарно разломљени број (у облику фиксног и покретног зареза); 
– успостави везу између бројевних типова података у вишем програмском језику и дигиталног 

записа бројева; 
– опише разне начине кодирања карактера и употреби их приликом записа текстуалног документа; 
– на информативном нивоу опише разне начине записа мултимедијалног садржаја (слике, звука и 

видеа); 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Однос дигиталног и аналогног записа 
– Бројевни системи: декадни, бинарни, 

хексадекадни, октални 
– Запис неозначених бројева и операције над 

њима 
– Запис означених бројева и операције над њима 
– Запис разломљених бројева и операције над 

њима 
– Запис текста 
– Запис слике, звука и видеа 

Тема се реализује кроз 18 часова. 
У оквиру теме Дигитални запис података 

прецизно увести механизме записа различитих типова 
података (бројева, текста, слика, звука, видеа) у облику 
(бинарно записаних) бројева. Дефинисати појам 
дигитализације и однос између дигиталног (дискретног) 
и аналогног (континуалног) записа. Истакнути препреке 
дигиталном запису (сложеност потребне технологије), 
али и предности које дигитални запис доноси једном 
када се реализује (трајност, прављење идентичних 
копија, једноставност обраде, пренос и слично). 
Аналогну технологију илустровати на примеру аналогне 
фотографије и аналогног записа звука на магнетне траке 
грамофонске плоче (имати у виду да се ученици 
вероватно нису уживо срели са том технологијом). 
Инсистирати на томе да дигитализација представља 
запис података у облику бројева (не обавезно 
бинарних), а да се ти бројеви најчешће записују 
бинарно, зато што је уређаје и меморије са два 
различита стања једноставније реализовати него 
уређаје са више дискретних стања. Позициони запис 
декадних бројева са којим се ученици сусрећу од раних 
разреда основне школе уопштити на произвољну 
бројевну основу. Фокусирати се на основе 10 (декадни 
бројеви), 2 (бинарни бројеви), 16 (хексадекадни 
бројеви) и 8 (октални бројеви). Ученицима 
демонстрирати конверзије записа природних бројева уз 
помоћ калкулатора. Увести различите алгоритме 
превођења бројевних основа (из дате основе у основу 10 
и из основе 10 у дату основу). Инсистирати на вези 
између бинарног и хексадекадног и бинарног и окталног 
система и хексадекадне и окталне бројеве користити као 
начин скраћивања записа бинарних бројева. Увести 
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појам записа неозначених бројева са фиксираним 
бројем битова. Дискутовати интервал бројева који се 
могу записати за различит број битова (интервал од 0 до 
2n-1). Једноставности ради разматрати углавном 
осмобитне бројеве, али обезбедити да ученици буду 
свесни да се бројеви у рачунарима данас обично 
записују помоћу 32 бита. Дефинисати алгоритам 
сабирања неозначених бројева, уз увођење појма 
прекорачења приликом сабирања. Увести и алгоритам 
множења неозначених бројева. Током излагања 
пожељно је вући паралеле са програмским језиком који 
ученици изучавају (на пример, дискутовати типове 
unsignedchar и unsignedint у језику C). Увести запис 
означених бројева у облику означене апсолутне 
вредности. Дискутовати проблеме извођења 
аритметичких операција над тако записаним бројевима 
и истакнути проблем двоструког записа нуле. Након 
тога, као решење проблема сабирања одузимања увести 
запис означених бројева у облику потпуног (другог) 
комплемента. Дискутовати интервал бројева који се 
могу записати за различит број битова (интервал од -2n-

1 до 2n-1-1). Увести Бутов алгоритам за множење бројева 
записаних у потпуном комплементу. Током излагања 
пожељно је вући паралеле са програмским језиком који 
ученици изучавају (на пример, дискутова-ти типове 
signedchar и int у језику C). Увести запис разломљених 
бројева и то у облику фиксног и у облику покретног 
зареза. Дискутовати однос ова два типа записа и навести 
њихове предности и мане, као и могуће ситуације у 
којима је њихова употреба пожељнија. Инсистирати на 
проблемима који настају због природе записа у 
покретном зарезу са ограниченим бројем битова 
мантисе (на пример, не могућност прецизног записа 
бројева попут 0,1). Дискутовати стандард IEEE754 и 
поменути записе специјалних вредности које овај 
стандард уводи (бесконачне и денормализоване 
вредности). Укратко описати и начине извођења 
операција над бројевима у покретном зарезу. 
Дискутовати интервал бројева који се могу записати за 
различит број битова експонента и мантисе. Током 
излагања пожељно је вући паралеле са програмским 
језиком који ученици изучавају (на пример, 
дискутовати типове float и double у језику C). Увести 
стандардне начине кодирања текста у рачунару. 
Кренути од таблице ASCII, скупа карактера који она 
покрива и описа њених својстава. Након тога увести и 
таблицу Unicode и у њој приказати карактере који се 
користе за запис текстова на српском језику. Увести 
кодирања UCS-2, UTF-8, UTF-16 и дискутовати их 
детаљно, на нивоу битова. Увести начине записа 
растерских слика и разне начине представљања боја 
(RGB, CMYK, HSB). Укратко и неформално описати и 
могуће начине компресије слике. без и са губитком и 
поменути најчешће коришћене формате за чување 
слика. Описати и технику дигиталног записа звука. 
Дефинисати појам узорка (сем-пла), фреквенцију 
узорковања и описати везу са Најквист-Шено-новом 
теоремом. Објаснити и шта је вишеканално снимање 
звука (стерео, 5+1, 7+1). Укратко описати и идеје 
технике компресије са губитком и без губитка и 
поменути и најчешће формате записа некомпримованог 
и компримованог звука (waw, mp3, flac). Објаснити и 
начин записа видеоматеријала и поменути најчешће 
формате записа и контејнерске формате (avi, mp4, mkv). 

 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 
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Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  

ЛОГИЧКЕ ОСНОВЕ ОБРАДЕ ПОДАТАКА 
Време: децембар/јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

– Упознати принципе Булове алгебре 
– Синтеза комбинаторних логичих кола 
– Синтеза секвенцијалних логичких кола 

И
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– направи истинитосну таблицу дате исказне формуле; 
– напише исказну формулу у КНФ и ДНФ на основу дате истинитосне таблице и добијену формулу 

минимализује; 
– дато комбинаторно коло представи логичким функцијама и да на основу датих логичких функција 

графички представи комбинаторно логичко коло; 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Булова алгебра 
– КНФ 
– ДНФ 
– Комбинаторна логичка кола 
– Секвенцијална логичка кола 

Тема се реализује кроз 16 часова. 
Тему Логичке основе обраде података започети 

кратким подсећањем на Булову алгебру логике (исказне 
формуле и логичке везнике) коју су ученици већ 
изучавали у оквиру математике. Уве-сти појам логичке 
функције, конјунктивне нормалне форме (КНФ) 
дисјунктивне нормалне форме (ДНФ) и описати 
поступак њиховог одређивања (на основу таблице 
истинитосне вредности, као трансформацијама дате 
формуле). Поменути и поступак минимализације КНФ 
и ДНФ (алгебарским трансформацијама, Карноовим 
мапама). Логичка кола пожељно је изучавати у оквиру 
неког софтверског симулатора (на пример, LogiSim). 

На почетку изучавања комбинаторних логичких 
кола ученицима приказати симболе за представљање 
елементарних логичких везника (AND, OR, NOT, XOR, 
NAND, NOR). Приказати како се на основу ДНФ или 
КНФ може направити секвенцијално коло које 
представља произвољну логичку функцију. Приказати 
како се помоћу ових кола може направити полусабирач, 
сабирач, кодер, декодер, мултиплексер и 
демултиплексер и илустровати улогу сваког од тих кола 
у оквиру неког ширег система. Приказати како се 
помоћу ових основних кола може креирати једноставна 
аритметичко-логичка јединица. Демонстрирати како се 
вишебитни уређаји могу добити компоновањем уређаја 
који обрађују појединачне битове. 

Дефинисати појам секвенцијалних логичких 
кола и објаснити њихову разлику у односу на 
комбинаторна кола. Описати разлику између 
асинхроних и синхроних кола и увести појам системског 
часовника тј. сата. Дефинисати флип-флоп (тј. резу, 
енгл. latch) и описати његове облике (SR, D, JK, T), 
могуће начине имплементације (помоћу NAND или 
NOR кола) и улогу у изградњи меморијских ћелија. 
Приказати како се помоћу више флип-флопова може 
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изградити регистар, померачки регистар и бројач и 
илустровати употребу тих кола у ширем рачунарском 
систему. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  

ОСНОВИ АРХИТЕКТУРЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЧУНАРА 
Време:  фебруар/март 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Упознавање са архитектуром и организацијом рачунарског система 
– Дефинисање структуре и улоге процесора 
– Анализа меморијске хијерархије 
– Дефинисање карактеристика улазно-излазних уређаја 
– Анализа улога и врста магистрала 

И
сх

о
д

и
 

– дизајнира и графички представи основна комбинаторна кола (полусабирач, сабирач, (де)кодер, 
(де)мултиплексер, аритметичко-логичку јединицу...); 

– објасни принцип рада разних врста флип-флопова и њихову улогу у изградњи меморије; 
– дизајнира и графички представи основна секвенцијална кола (бројачки регистар, померачки 

регистар...); 
– разликује архитектуру и организацију рачунарског система; 
– опише основне делове и принцип рада процесора; 
– опише основне слојеве меморијске хијерархије савремених рачунарских система и принципе 

њиховог рада; 
– опише основне улазно-излазне уређаје и принципе њиховог рада; 
– опише магистрале савременог рачунарског система и принципе њиховог рада; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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– Архитектура и организација рачунарског 
система 

– Процесор 
– Меморијска хијерархија 
– Улазно-излазни уређаји 
– Магистрале 

Тема се реализује кроз 14 часова. 
У склопу теме Основни организације и 

архитектуре рачунара ученицима представити основне 
хардверске компоненте рачунара, принципе њиховог 
функционисања и улогу у ширем рачунарском систему. 
Приказати структуру процесора: аритметичко-логичку 
јединицу, регистре (програмски доступне регистре, 
програмски бројач, програмску статусну реч) и 
контролну јединицу и oписати начин његовог 
функционисања (скуп инструкција, инструкциони 
циклус и његове фазе). Описати и механизам прекида и 
улогу прекида као реакције на спољашње догађаје. 
Приказати различите облике привремене и трајне 
меморије, приказати њихов однос у светлу брзине, цене 
и капацитета и дефинисати меморијску хијерархију. 
Истакнути RAM, ROM и (процесорске) кеш меморије и 
објаснити њихову улогу у систему. Описати системску 
магистралу као везу између процесора и главне 
меморије и различите облике магистрале који се срећу у 
савременим рачунарским системима. У оквиру прегледа 
улазно-излазних (периферијских) уређаја обрадити 
начине комуникације са њима и нагласити улогу система 
прекида за реализацију улаза-излаза. Објаснити разлику 
између програмираног улаза-излаза и улаза-излаза уз 
помоћ уређаја за директан приступ меморији (DMA). 
Објаснити разлику између меморијски-мапираног и 
изолованог улаза-излаза. Код улазно-излазних 
компоненти детаљно објаснити појам и принципе 
функционисања магнетних дискова, SSD уређаја, 
графичких картица, тастатуре, мишева, штампача и 
скенера. Објаснити улогу и принципе функционисања 
универзалне серијске магистрале USB. Објаснити и 
појам и намену драјвера за периферијске уређаје и 
њихову везу са оперативним системима. Са ученицима 
проанализирати у том тренутку актуелну понуду 
рачунара и рачунарских компоненти и продискутовати 
неке рачунарске конфигурације које се продају у том 
тренутку. Укратко, само на нивоу појма и 
енцикопледијских информација објаснити напредне 
теме попут вишенитних и вишејезгарних процесора, 
суперскаларних и векторских процесора и 
мултипроцесорских система. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
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е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:  

АСЕМБЛЕРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ 
Време: април/мај/јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Упознавање са основама асемблерских и машинских језика 
– Коришћење скуп инструкција 
– Упознавање начина адресирања операнада 
– Увођење појма машинског стека 
– Креирање програма 

И
сх

о
д

и
 

– уме да напише, преведе и покрене једноставан програм на асемблеру; 
– уме да позове део кода написаног у асемблеру из вишег програмског језика и да из асемблера 

позове функцију вишег програмског језика; 
– наведе и опише основне инструкције и начине адресирања одабраног асемблера; 
– у асемблерском програму реализује једноставан алгоритам линијске, разгранате и цикличне 

структуре; 
– у асемблерском програму дефинише потпрограм коме се подаци прослеђују преко регистара и 

машинског стека; 
– опише везу између основних концепата виших програмских језика и њихове 

реализације на асемблерском нивоу 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Асемблерски и машински језици 
– Скуп инструкција 
– Начини адресирања 
– Машински стек 
– Примери програма 

Тема се реализује кроз 16 часова. 
У склопу теме Асемблерско програмирање 

илустровати појам асемблерских и машинских језика и 
истакнути њихову неопходност коришћења и у 
савременим рачунарским системима (сви виши 
програмски језици морају се превести на машински 
језик да би се могли извршити). Пожељно је ову тему 
илустровати кроз коришћење неког реалног 
асемблерског језика за x86 архитектуру која је 
ученицима доступна (на пример, NASM у окружењу 
SASM). Ученицима приказати рад у изабраном 
окружењу (уношење програма, превођење, повезивање, 
покретање програма, дебаговање). Да би се олакшао 
улаз и излаз наставник може припремити библиотеке 
које сакривају одређене техничке детаље од ученика. 
Поступно и детаљно увести конкретан скуп инструкција 
илустровати их кроз једноставне примере. Кренути од 
аритметичких и логичких инструкција и програма 
линијске структуре, а након увођења инструкција 
безусловног и условног скока проширити их на 
једноставне програме разгранате и цикличне структуре. 
Увести различите начине адресирања (непосредно, 
регистарско и меморијско директно, регистарско 
индиректно без помераја са померајем (релативно)) и 
објаснити њихову намену. Након увођења и 
приказивања примера инструкција објаснити и њихову 
имплементацију и везу са машинским језиком и 
хардвером процесора. Објаснити бинарни начин 
(формат) записивања машинских инструкција у 
меморију (поља за код операције и операнде, начине 
адресирања операнада). Увести појам машинског стека 
и његову улогу у реализацији потпрограма. Приказати 
имплементацију стека уз помоћ регистара опште намене 
и општих инструкција, али уз помоћ специјализованог 
регистра (SP) и инструкција (PUSH, POP). Увести појам 
стек-оквира и приказати конвенције позивања 
потпрограма и враћања резултата потпрограма. 
Илустровати све ово кроз примере једноставнијих 
програма и потпрограма на асемблеру. Приказати 
поступак повезивања асемблерских програма са 
програмима написаним у језицима вишег нивоа (пре 
свега са програмима написаним у језику C). Све време 
успостављати везу између основних концепата виших 
програмских језика (израза, наредби гранања и петљи, 
функција, локалних и глобалних променљивих) и 
њихове реализације на асемблерском нивоу. 

 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 
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Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 
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Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе јесте да се ученицима који нису савладали садржаје омогући лакше укључивање у 

редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним појмовима ради лакшег уклапања у редовни наставни 

процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења ради развијања самосталности у 

учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 

 
 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за 

рачунарске системе и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности 

и вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење;  

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знања за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Програмирање 

 

Образовнипр
офил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: Први 

Предмет: Програмирање 
Недељни 
фонд часова: 

3+2 
Годишњи 
фонд часова: 

111+7
4 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Часови вежби се изводе у блоку од три часа, са половином одељења у рачунарском кабинету, у 
групама не већим од 12 ученика. Часови теорије се изводе у учионици са целим одељењем. При 
реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној настави, 
кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Препорука је да наставник, 
у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује у току сваког 
двочаса различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу 
један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 
конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад 
са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусију уводи ученике 
у нове области. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Програмирања је развој алгоритамског приступа решавању проблема код ученика, овладавање техникама 
програмирања и стицања знања о савременим програмским језицима.  

Учењем наставног предмета Програмирање ученик развија способност решавања проблема развојем логичког и критичког 
мишљења и позитивне ставове према рачунарским наукама. Ученик је упознат са основним и неким напреднијим концептима 
програмирања. 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије 
општу предметну компетенцију. Подразумевају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; разумевање 
потребе за алгоритамским начином решавања проблема, као и писање модуларних и добро структуираних програма.   
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I - ТЕМА/МОДУЛ: ПОЈАМ И ПРИМЕРИ АЛГОРИТМА Време:септембар, 5 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 

У оквиру наставне теме Појам и примери алгоритама упознати ученике са неформалним појмом 
процедуралног алгоритма (низа корака чијим се доследним спровођењем решава неки проблем). Истакнути 
значај алгоритмизације и алгоритамског начина размишљања у савременом свету. 

И
сх

о
д

и
 

– опише алгоритмом ситуације из реалног живота (говорним језиком, псеудокодом, дијаграмом);  

– препозна и у опису алгоритма употреби основне елементе контроле тока алгоритма (секвенцијално 
извршавање наредби, гранање, понављање); 

– прецизно опише алгоритам у неком специјализованом окружењу за учење програмирања;  

– у датом програму препозна основне елементе језика (променљиве, изразе, наредбе); 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Појам алгоритма 
• Алгоритамске шеме 
• Начини описа алгоритама 

 

Појам алгоритама приближити ученицима кроз што 
већи број примера из свакодневног живота, пре свега 
алгоритама познатим ученицима из математике, физике 
и хемије.  
Инсистирати да ученици прво корак-по-корак спроводе 
унапред задате алгоритме и тек након тога од њих 
тражити да постепено сами почну да описују у почетку 
веома једноставне алгоритме. Већ приликом првих 
алгоритама истакнути основне концепте алгоритма: 
променљиве, доделу, наредбе, секвенцијално 
извршавање наредби, гранање и петље. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВНИ КОНЦЕПТИ ПРОГРАМСКИХ 
ЈЕЗИКА И ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ПРОГРАМА 

Време:септембар, 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме Основни концепти програмских језика и окружења за развој програма ученике кроз примере 
израде једноставнијих програма упознати са програмским окружењем и основним концептима програмског 
језика који ће се у наставку изучавати. 

И
сх

о
д

и
 

– предвиди резултат извршавања датог програма;  

– допуњавањем текста програма доврши започети једноставан програм;  

– покрене развојно окружење, креира пројекат, покрене изградњу и компилацију;  

– покрене програм, сачува га, пребаци на други рачунар;  

– користи дебагер у циљу извршавања програма корак по корак и проналажења и отклањања грешака;  

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Основни елементи синтаксе и семантике 
програмских језика (изрази, типови, наредбе, 
потпрограми)  

• Интерфејс програма (КЛИ, ГКИ)  
• Интегрисана окружења за развој програма  
• Изградња програма  
• Дебаговање 

Упознати ученике са процесом креирања конзолних 
апликација (апликација са командно-линијским 
интерфејсом, КЛИ), учитавањем појединачних података 
(бројева, ниски) са улаза и исписом текста и бројева на 
излаз.  
Увести појам типова променљивих и њихове 
декларације, задржавајући се само на два основна 
бројевна типа (целобројном типу, попут int и реалном 
типу попут double), типу ниске (попут string) и логичком 
типу (попут bool).  
Увести појам израза и основне аритметичке операторе 
(множење, сабирање и одузимање и реално дељење, док 
се целобројно дељење због својих специфичности може 
одложити за касније).  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Увести појам наредбе и кроз веома једноставне 
програме демонстрирати oсновне наредбе (доделу, 
гранање, основне петље).  
Појам петље, као најтежи од поменутих увести на веома 
једноставним примерима (на пример, исписивање 
одређеног текста више пута или исписивање свих 
бројева од 1 до n) и његову разраду оставити за касније. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима 
      
 
 

            

 
 
 
 
 
 
 
III - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВНИ АЛГОРИТМИ ЛИНИЈСКЕ И 
РАЗГРАНАТЕ СТРУКТУРЕ 

 
 
 
 
 
 
 
Време:октобар,новембар,30 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Тему Основни алгоритми линијске и разгранате структуре започети имплементацијом програма који 
решавају задатке применом формула из математике физике и хемије. То су програми засновани на 
формулама за рачунање геометријских мера (обима, површина, запремина), формулама за рачунање 
параметара кретања (равномерног и равномерно убрзаног), формулама заснованих на линеарним функцијама 
и пропорцијама и слично.  

И
сх

о
д

и
 

– напише програм који на основу учитаних података и датих формула израчунава тражене резултате;  

– изведе релевантне математичке формуле и примени их у програму;  

– разликује целобројну и реалну аритметику и примени одговарајуће операторе у програмима; – наредбом 
гранања и условним изразом испита једноставан услов који се добија применом релацијских оператора;  

– наредбом гранања и условним изразом испита сложен услов који се добија применом логичких оператора;  

– угнежђеним наредбама гранања испита сложене логичке услове; 

 – разуме и примени промену вредности променљиве током извршавања програма; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Опис алгоритама линијске структуре  
• Опис алгоритама условног гранања  
• Алгоритми условног гранања 
• Примери алгоритама 

• Оператор IF 
• Оператор switch… case  
• Разграната структура  

• Радно окружење Flowgoritham-a 
• Алгоритми линијске структуре-задаци  
• Алгоритми условног гранања –задаци 
• Имплементација аритметичких формула 
•  Целобројна аритметика 
• Гранање, релацијски и логички изрази  
•  Сложено (угнежђено) гранање 

 

Поред примене готових формула урадити и одређени 
број примера у којима се захтева извођење формуле 
којом се од датих података израчунава непознати 
податак (на пример, задатке у којима се решење добија 
постављањем и решавањем неке једноставне једначине 
или мањег система једначина).  
При решавању ових задатака увести и користити 
елементарне математичке библиотечке реалне функције 
и константе (на пример, кореновање, степеновање, 
апсолутна вредност, константа π и слично). 
Посебну пажњу посветити теми целобројног дељења 
(одређивања количника и остатка) и применама (на 
пример, свођење разломка на мешовити број). 
Приказати алгоритме за рад са цифрама у декадном 
запису бројева (троцифрених, четвороцифрених) – 
издвајање цифре на датој позицији, издвајање свих 
цифара почевши од цифре јединица, замена цифре на 
датој позицији, размена цифара, формирање броја на 
основу датих цифара (класичан полином), формирање 
броја на основу цифара слева (Хорнерова шема), 
формирање броја на основу цифара здесна, сабирање 
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бројева датих цифрама, одузимање бројева датих 
цифрама и слично. Уопштити на позициони запис 
бројева у произвољној бројевној основи (на пример, 
октални запис). Посебно обрадити бројевну основу 60 
(запис времена и запис углова), као и мешовите бројевне 
основе (нпр. 24, 60, 60, 100 – дани, сати, минути, 
секунди, милисекунди). Приказати алгоритме за рад са 
временом и угловима (нпр. разлика између тренутка 
завршетка и почетка, сабирање два угла по модулу пуног 
круга и слично) и то помоћу технике конверзије у 
најмању јединицу и назад (нпр. конверзије угла задатог 
у степенима, минутима и секундама у угао задат само у 
секундама и назад), али и директно, применом 
алгоритама за рад над бројевима задатим својим 
цифрама у позиционом запису (нпр. сабирање углова 
сабирањем секунди, минута и степени уз вршење 
преноса са претходних позиција). Приказати технике 
модуларне аритметике тј. сабирања, множења и 
одузимања бројева по датом модулу (модуларни 
инверзни дељење по модулу, као напредније операције 
не обрађивати сада). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВНИ АЛГОРИТМИ ЦИКЛИЧКЕ 
СТРУКТУРЕ 

Време:новембар,децембар, 35 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У теми Основни алгоритми цикличке структуре потребно је ученицима увести појам итерације тј. поступака 
који се понављају одређени број пута (фиксиран број пута или све док је неки услов испуњен).  

И
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– имплементира једноставне итеративне алгоритме над малим серијама елемената, понављањем наредби; 

 – коришћењем петље учита/испише/генерише серију података;  

– одреди основне статистике серије података (збир елемената, минимум, максимум и слично);  

– издвоји елементе серије података који задовољавају неко дато својство;  

– применом дате функције преслика сваки елемент серије података; 

 – провери да ли серија садржи елемент са неким датим својством;  

– провери да ли сви елементи серије имају неко својство и да ли постоји елемент који има неко дато својство; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Линеарна обрада серија података: учитавање, 
испис 

• Линеарна обрада серија података: статистике 
(број елемената, збир, производ, минимум, 
максимум) 

• Линеарна обрада серија података: филтрирање, 
пресликавање, претрага… 

• Угнежђене петље 
• Опис алгоритама цикличне структуре 
• Алгоритми цикличне структуре – FOR 

• Алгоритми цикличне структуре – WHILE 

• Алгоритми цикличне структуре-задаци 

• Алгоритми цикличне структуре-сложенији задаци 
 

 

Да би ученици лакше усвојили овај концепт најбоље је 
у почетку приказати алгоритме обраде малих серија 
елемената фиксиране дужине (три, четири или пет 
елемената). На почетку приказати алгоритме 
одређивање статистика таквих серија бројева: збира, 
производа, просека, максимума и минимума.  
Поред очигледног начина одређивања збира елемената 
формирањем сложеног израза приказати и поступно 
израчунавање збира (иницијализацијом на нулу или на 
први члан серије и додавањем једног по једног елемента 
серије). 
ума тј. максимума дотадашњег резултата и текућег члана 
серије). Максимум и минимум серије реализовати и 
коришћењем функције за одређивање максимума и 
минимума две вредности, али и без тога, коришћењем 
наредбе гранања.  
Дискутовати предности итеративног приступа у односу 
на одређивање минимума/максимума три или четири 
броја угнежђеним, хијерархијским гранањем. Уколико 
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то језик подржава, приказати и библиотечку функцију 
за одређивање поменутих статистика малих серија 
елемената. Примери малих серија могу бити бројеви 
који се учитавају са улаза, али и цифре троцифрених и 
четвороцифрених бројева (алгоритам њиховог 
одређивања обрађен је раније).  
Приказати и да се исти алгоритми могу спроводити и на 
серијама које нису чисто нумеричке већ се могу или 
неким пресликавањем свести на нумеричке или 
поредити у односу на неку релацију поретка (на пример, 
одредити маратонца који је постигао најбољи резултат 
превођењем времена у секунде или лексикографским 
поређењем времена). Приказати и начине одређивања 
позиције максималног/минималног елемента.  
Након доброг утврђивања поступка одређивања 
статистика малих серија, прећи на веће серије и серије 
чија величина није унапред фиксирана. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: ДЕТАЉНИ ПРЕГЛЕД ОСНОВНИХ ТИПОВА 
ПОДАТАКА (ПРОМЕНЉИВИХ, КОНСТАНТИ, ОПЕРАТОРА И 
ИЗРАЗА) 

Време: јануар, 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 У делу Детаљни преглед типова података извршити преглед специфичних детаља програмског језика који су 
из методичких разлога изостављени из ранијих тема. Увести све елементарне скаларне типове које изабрани 
програмски језик подржава (бројевне типове, карактерски тип, набројиви тип, скуповни, интервални тип и 
слично). 

И
сх
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д

и
 – наведе распон вредности и операције подржаних бројевних и карактерских типова података;  

– у програму употреби бројевни тип података који је најпогоднији за решавање датог проблема; – у програму 
обрађује текстуалне податке (ниске) применом библиотечких оператора и функција; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Типови података 
• Бројевни типови  
• Конверзије типова 
• Карактерски тип податка  
• Ниске 

Детаљно дискутовати запис константи различитих 
типова. Описати операторе примењиве на податке ових 
типова и дискутовати њихова својства (н-арност, 
асоцијативност, приоритет). Посебну пажњу скренути на 
појам прекорачења и на ситуације у којима долази до 
прекорачења. У склопу излагања реалног типа података 
изложити специфичности записа у покретном зарезу и 
кроз примере демонстрирати неочекиване резултате и 
грешке до којим може доћи услед непажљивог руковања 
са подацима записаним у покретном зарезу (на пример, 
истакнути проблем поређења једнакости две вредности 
у покретном зарезу, истакнути губитак тачности до којег 
долази након примене неких операција и слично).  
Увести појам имплицитне и експлицитне конверзије 
типова и прецизно навести правила конверзије типова у 
језику који се изучава. Навести примере грешака до 
којих може доћи ако се не обрати пажња на конверзије 
које се имплицитно врше.  
Навести најчешће ситуације у којима је потребно 
прибећи експлицитној конверзији типова. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: НИЗОВИ, НИСКЕ И ОСНОВНИ АЛГОРИТМИ 
ЗА РАД СА ЊИМА 

Време: фебруар,март, 35 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 У теми Низови и алгоритми за рад над низовима увести низ као тип података. Кроз неколико илустративних 

примера увести потребу за меморисањем свих података истовремено и навести задатке који се не могу решити 
без низова, коришћењем раније приказаних техника (на пример, исписати све учитане у обратном редоследу, 
одредити број изнад просечних елемената серије).  

И
сх

о
д

и
 

– употреби једнодимензиони низ за смештање серија података;  

– препозна да ли је за решавање задатка потребно сместити све податке истовремено у низ;  

– употреби библиотечке колекције које допуштају динамичку алокацију за смештање низова чија се 
величина мења током извршавања програма; 

 – употребни низ или асоцијативни низ за смештање вредности којима се приступа на основу кључа;  

– примени алгоритме за обраду серија података на елементе смештене у низ, смештајући резултат у нови низ 
или мењајући садржај полазног низа;  

– изврши анализу и обраду елемената низа применом одабраних библиотечких функција; 

 – дефинише функције које примају и враћају низове 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Једнодимензионални низови   
• Ниске (низови карактера) 
• Једнодимензионални низови – компликованији 

задаци 
• Попуњавање и анализа садржаја низова 

(статистике)  
• Трансформације низова (уметање и избацивање 

елемената, филтрирање, пресликавање, 
сортирање)  

• Приступ елементима на основу кључа 
(асоцијативни низови)  

• Низови као репрезентација математичких 
објеката (полинома, великих бројева, вектора...) 

Описати механизам декларације низова и детаљно 
продискутовати меморију коју низови заузимају.  
Фокусирати се само на статички алоциране низове (у 
језицима у којима су сви низови динамички алоцирани, 
разматрати само случај низова у којима је димензија 
константна и позната током компилације).  
Дискутовати индексни приступ елементима и проблеме 
до којих долази када се приступи индексу ван 
дозвољеног опсега низа. Дискутовати и везу низова са 
потпрограмима (пренос низова у потпрограме и њихово 
враћање из потпрограма, ако је то подржано језиком). 
Приказати неке примере попуњавања и анализе 
садржаја низова (израчунавање статистика елемената 
низа, филтрирање низова тј. издвајање елемената који 
задовољавају дато својство, пресликавања елемената 
низова и слично).  
Повући паралеле са алгоритмима обраде серија података 
који су изучавани у оквиру теме Основни алгоритми 
цикличке структуре. Појам низа могуће је у свом 
основном облику увести и раније и користити га за 
демонстрацију алгоритама цикличне структуре (на 
пример, методички гледано, много је једноставније 
разумети сабирање елемената низа него сабирање 
цифара броја тј. одређивање збира серије бројева је 
једноставније ако је серија задата кроз елементе низа, 
него ако је она задата као серија цифара у декадном 
запису броја). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

     

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ВИШЕДИМЕНЗИОНАЛНИ НИЗОВИ, 
МАТРИЦЕ И АЛГОРИТМИ ЗА РАД СА ЊИМА 

Време:април, мај 20 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме Вишедимензиони низови, матрице и основни алгоритми за рад са њима увести појам матрице 
(дводимензионог низа), а онда и могућност грађења низова виших димензија. Објаснити алокацију меморије 
и дискутовати начин смештања елемената у меморији, не инсистирајући на детаљима динамичке алокације 
матрица (не приказивати ученицима програме у којима се користе показивачи). Илустровати и однос 
вишедимензионих низова и потпрограма (пренос у потпрограм и враћање као резултата рада функција).  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
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д
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– употреби вишедимензионални низ (најчешће матрицу) за складиштење података;  

– анализира елементе матрице (њене врсте, колоне, дијагонале, рубне троуглове, правоугаоне области, 
решетке…);  

– промени елементе вишедимензионалног низа тј. Матрице;  

– дефинише функције које примају и враћају вишедимензионалне низове тј. матрице;  

– дефинише тип података погодан за решавање датог задатка и употребљава га у решењу; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Вишедимензионални низови и матрице 
• Дводимензионални низови 
• Дводимензионални низови-задаци 
• Дводимензионални низови-компликованији 

задаци 
• Пренос вишедименизоналних низова између 

потпрограма 
• Анализа садржаја вишедимензионалних низова  
• Трансформација вишедимензионалних низова 

Описати начине итерације кроз елементе матрице или 
њеног одређеног дела и нагласити улогу угнежђених 
петљи у томе.  
Приказати итерацију кроз горњи и доњи троугао 
матрице, кроз њене произвољне правоугаоне области, 
кроз околне елементе датог елемента, кроз елементе 
дате врсте, елементе дате колоне, кроз елементе на 
главној и на споредној дијагонали и слично. На тако 
добијене серије бројева применити основне алгоритме 
за обраду серија (сабирање, тражење минимума, 
максимума, филтрирање, пресликавање, претрагу и 
слично).  
На пример, одредити збира квадрата свих елемената 
матрице, одредити број јединица које се налазе у 
околини датог поља неке 0-1 матрице (број бомби око 
поља у игри Minesweeper), проверити да ли је матрица 
горње троугаона (садржи све нуле испод главне 
дијагонале) и слично. Приказати статистике по врстама 
и колонама (на пример, ако су по врстама дате оцене 
ученика из разних предмета израчунати просечне оцене 
свих ученика, просечне оцене из свих предмета и 
пронаћи ученика са највишим и предмет са најнижим 
просеком). 
 Приказати и алгоритме трансформације садржаја 
матрица. На пример, приказати поступак рефлексије 
елемената у односу на хоризонталну, вертикалну или 
дијагоналну осу, размену две врсте, размену две колоне, 
сортирање врста или колона по одређеном критеријуму 
(на пример, сортирање оцена ученика по просеку).  
Матрице пре свега илустровати као механизам 
складиштења табеларно записаних података у програму, 
као механизам складиштења слика (матрице пиксела), 
као механизам складиштења стања у 
дводимензионалним рачунарским играма и слично.  
С обзиром на то да ученици још нису упознати за 
применама матрица у математици, не инсистирати на 
програмима у којима се матрице посматрају као 
математички објекти и у којима се имплементирају 
математичке операције над матрицама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: КОРИСНИЧКИ ДЕФИНИСАНИ ТИПОВИ Време:мај, 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 У склопу теме Кориснички дефинисани типови приказати начине дефинисања нових типова на начине које 
подржава одабрани програмски језик. Приказати рад са набројивим типовима и илустровати њихову 
употребу (на пример, представљање успеха ученика набројивим типом уз функцију за одређивање успеха на 
основу низа оцена и функцију конверзије успеха у ниску ради исписа) 



Гимназија, 
Лесковац 
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 – по потреби употреби колекције (низове, матрице) података кориснички дефинисаног типа; 

 – учитава податке из текстуалне датотеке;  

– уписује податке у текстуалну датотеку; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Набројиви типови, интервални, скуповни типови  
• Структурни типови, унијски типови  
• Низови и матрице структура 

Ако језик то подржава, приказати дефинисање и 
употребу интервалних и скуповних типова. Посебну 
пажњу посветити структурним типовима у језицима 
који их подржавају (попут структура у језицима C, C ++ 
или C#, или слогова у језику Pascal).  
У језицима који не подржавају директно структуре, 
приказати најближи начин да се оне замене (на пример, 
коришћење класа са свим јавним подацима, без метода 
у језику Java и слично).  
Истаћи разлику између дефиниције структурног типа и 
дефиниције објеката тог типа. Објаснити меморијску 
реализацију структурних типова и њихову алокацију 
(нарочито ако се уместо структура морају користити 
динамички алоцираним објектима).  
Дискутовати однос структура и потпрограма (пренос у 
потпрограм и враћање као резултат рада потпрограма).  
Приказати примере програма у којима се структуре 
користе (на пример, структуре за репрезентацију 
разломка, тачке у равни или простору, података о 
ученику и слично). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: УЛАЗ И ИЗЛАЗ ПРОГРАМА Време:мај, јун, 10часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру теме Улаз и излаз програма описати рад са датотекама. Описати начин приступа датотеци из 
програма (отварање датотеке, затварање датотеке), учитавање података (појединачних карактера, линија, 
бројева) из датотека и упис података у датотеке.  

И
сх

о
д

и
 

– учитава податке задате у облику аргумената командне линије програма; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Приступ датотекама из програма 
• Аргументи командне линије 

Скренути пажњу на разлику између текстуалног и 
бинарног приступа датотекама. Текстуални приступ 
датотекама приказати детаљно, а бинарни само 
информативно.  
Стандардни улаз, стандардни излаз и стандардни излаз 
за грешке приказати као посебне врсте датотека. У 
склопу ове теме детаљно дискутовати и форматирање 
текста (испис у пољу фиксне ширине, испис са 
одређеном прецизношћу, бројем децимала и слично).  
Приказати и прихватање аргумената командне линије 
програма и нагласити најчешће сценарије њихове 
употребе (на пример, задавање опција програму). 
Приликом обраде ове теме нагласак ставити на конзолне 
апликације са КЛИ, али ученицима нагласити и да 
аргументи командне линије нису специфичне само за 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

њих, већ се аргументи командне линије могу користити 
и у апликацијама са ГКИ.  
Приказати и како се аргументи командне линије 
програма могу подесити и користити ако се програм не 
покреће директно из командне линије већ у оквиру 
интегрисаног развојног окружења. Приказати и 
механизам редирекције стандардног улаза и излаза 
програма. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК Време:јун, 10 часова 

Ц
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У оквиру теме Пројектни задатак ученици треба да самостално или у групама креирају већу апликацију у 
којој ће применити различите технике програмирања које су током године савладали.  

И
сх

о
д

и
 

– сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка;  

– креира, уређује и структурира садржаје током рада на пројекту; 

 – креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног задатка;  

– вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био задужен. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења  

• Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима 

• Вредновање резултата пројектног задатка 

Тему за пројектни задатак ученици могу самостално 
осмислити, а пројектни задатак могу радити и на неку 
тему коју им наставник задаје. Пројектни задатак треба 
да обухвати све фазе израде програма (спецификацију 
задатка, пројектовање решења, имплементацију 
програма, израду документације, тестирање и слично). 
 По завршетку израде пројектног задатка, заједно са 
ученицима извршити евалуацију креираних радова. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројеката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка програмирању. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Грађанско васпитање 

Образовни 
профил: 

Друштвено-језички, природно-математички смер  Разред:   I 

Предмет:  ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

1  
Годишњи 
фонд часова: 

37  

Просветни гласник: Број     4 Година: 
2020. 
 

Начин 
реализације: 

 Свака тема се обрађује на истраживачки начин, што значи да не постоји унапред дефинисан 
сценарио активности, већ се он развија током непосредне комуникације са ученицима. Различите 
групе се могу бавити различитим аспектима исте теме али наставник води рачуна о томе да се 
достигну дефинисани исходи из програма. За сваку тему потребно је припремити почетни 
материјал. То је важна активност наставника којом се ученици уводе у тему и мотивишу на рад. 
Почетни мотивациони материјали који се у програмима називају подстицаји могу бити врло 
различити – историјски или актуелни догађаји, медијске вести,резултати истраживања, социјални 
експерименти, филмови, књиге, неке чињенице и слично. Посебно су подстицајни они материјали 
који садрже неку врсту когнитивног несклада, нелогичности или неочекиваности, као што је нпр. 
податак да у Србији има 25% више мобилних телефона него грађана, или да становници Новог Сада 
„производе“ три пута више комуналног отпада него грађани Бора. Добар уводни материјал се 
препознаје по томе да ли је изазвао код ученика неку врсту запитаности. Након представљања 
почетног материјала следи разговор са 

ученицима и провера да ли се десила провокација, односно каква је њихова реакција. Жива 
дискусија и бројна питања су добар почетак рада на теми. Разговор модерира наставник и та 
активност не би требало да траје дуже од једног часа.                  Подразумева се да све кључне 
појмове садржаја наставник треба да образложи како би ученицима било јасно на шта се односе, 
али то не сме бити у форми предавања. Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. 

 
Циљеви и задаци наставног 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 
уважавајући демократске вредности. По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

• 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; 

• својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 

• препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 

• критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобаализације са аспекта поштовања људских 
права; 

• проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје ставове о безбеднсоти младих и 
процесу глобализације; 

• у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:     БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ   Време: СЕПТЕМБАР/ОКТОБАР/ 
НОВЕМБАР /ДЕЦЕМБАР 



Гимназија, 
Лесковац 
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Циљ и задаци образовно – васпитног рада: 

• обезбеђивање добробити и подршка целовитом развоју детета, ученика и одраслог; 

• обезбеђивање подстицајног и безбедног окружења за целовити развој детета, ученика и одраслог, 
развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; 

• шири обухват деце предшколским васпитањем и образовањем и свеобухватна укљученост ученика у 
систем образовања и васпитања; 

• развијање и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности; 

• развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и 
еколошке етике, заштите и добробити животиња; 

• континуирано унапређивање квалитета процеса и исхода образовања и васпитања заснованог на 
провереним научним сазнањима и образовној пракси; 

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

• пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког детета, ученика и 
одраслог, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и интересовањима; 

• 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; 

• развој свести о себи, стваралачких способности, критичког мишљења, мотивације за учење, 
способности за тимски рад, способности самовредновања, самоиницијативе и изражавања свог мишљења; 

• оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог 
развоја и будућег живота; 

•  развијање позитивних људских вредности; 

•  развијање осећања солидарности, разумевања и конструктивне сарадње са другима и неговање 
другарства и пријатељства; 

• развијање компетенција за разумевање и поштовање права детета, људских права, грађанских слобода 
и способности за живот у демократски уређеном и праведном друштву; 

• развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне 
равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

• 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; 

• повећање ефикасности употребе свих ресурса образовања и васпитања, завршавање образовања и 
васпитања у предвиђеном року са минималним продужетком трајања и смањеним напуштањем школовања; 

• повећање ефикасности образовања и васпитања и унапређивање образовног нивоа становништва 
Републике Србије као државе засноване на знању. 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 

• 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. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

1.Увод у програм - 
Упознавање ученика са начином извођења наставе 

грађанског васпитања 
2.Правила радионичког рада; правила понашања у 

групи и пару, као и поштовање тих правила. 
3.Мотивисање ученика за рад на модулу 

„Безбедност младих“. Представљање тема и истраживачких 
питања о безбедности младих 

4. Безбедност младих у саобраћају 
5. Безбедност младих у саобраћају 
6. Безбедност на интернету 
7. Безбедност на интернету 
8. Безбедност на интернету 
9. Безбедност на интернету 
10. Еколошка безбедност 
11. Еколошка безбедност 
12. Еколошка безбедност 
13. Еколошка безбедност 
14. Мере заштите на друштвеним мрежама 
15. Трагови које остављамо на интернету 
16. Реаговање у случају дигиталног насиља 
17. Безбедност младих крајем 20. Века 
 

Концепт програма почива на идеји да се ученици у првом 
сусрету са темом прво упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из различитих аспеката. 
Листу 

кључних појмова садржаја из програма наставник може 
проширити још неким водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и интересовањима ученика, 
као и исходима. Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба да образложи 
како би ученицима било јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и ученици се мотивишу 
за рад, сви остали кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја треба да траје 
један час, највише два, и да покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује како би сви 
садржаји били покривени истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне ученицима да се 
организују. Један од могућих начина јесте да с  

сваки ученик определи за то који га садржај највише 
интересује. Простим пописом може се утврдити ко би 
могао с ким да ради јер је изабрао исти садржај. Мале 
групе које се формирају око истог садржајa не би требало 
да буду веће од четири члана. Уколико се за неки садржај 
определе само два ученика,онда ће они радити у пару. 
Прихватљиво је да и само један ученик истражује неки 
садржај уколико нико други није заинтересован или тај 
ученик жели самостално да истражује. Формирање малих 
група треба да се заснива на интересовањима, а не на 
личним преференцијама ко би са ким волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке теме мења састав 
групе која ради на појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују са више 
различитих чланова групе. 

 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ ОЕБС - 
ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења  Нивои ангажовања, самопроцењивање 

Висок:Ученик 
сарађује са свим 
члановимагрупе, 
уважава Њихове 
потребе, пажљиво 
слуша друге, 
поштује договоре 
групе, не касни, 
своје обавезе 
извршава на време и 
тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 

ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје обавезе. 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ГЛОБАЛИЗАЦИЈА Време:  ЈАНУАР/ ФЕБРУАР 
МАРТ/ АПРИЛ/ МАЈ/ЈУН 



Гимназија, 
Лесковац 
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Друга тема у првом разреду се односи на сложено питање глобализације. У дилеми да ли да буде на 

почетку или на крају гимназијског образовања, добила је у програму ову позицију иако би неко могао 

рећи да је то преурањено. Међутим, имајући у виду теме у програмима за следеће разреде Грађанског 

васпитања (Мир и претње миру, Економска и социјална права, Медији за грађане, грађани за медије...), 

појавила се потреба да ученици буду оспособљени да те појаве посматрају из шире перспективе, 

па је рад на глобализацији, са свим њеним позитивним и негативним аспектима, постао смислен и 

природно повезан са остваривањем/угрожавањем људских права. Приручник овој тематици настоји 

да приђе са што више различитих страна јер је феномен глобализације као хидра, у смислу да као и 

она на малом телу има много дуже пипке који се појављују у свим сегментима живота – од политике, 

културе, спорта до кулинарства. Како су ученици слободни да бирају садржаје унутар теме и како 

се очекује да свака група другачије дела у оквиру ње, овај сегмент приручника треба да обезбеди 

наставнику да буде довољно упућен у појаву глобализације и спреман да партнерски са ученицима 

ради на њеном истраживању. Како су многа питања глобализације још увек отворена, верујемо да ће 

и наставницима бити интересантна, посебно што је за већину њих, независно од тога које струке били, 

то ново и мање познато поље. 

Да би се тема приближила ученицима, посебну пажњу треба посветити избору подстицаја. Они 

свакако нису размишљали о глобализацији, али ако погледају нпр. филм Аутобус са 26 богаташа 

наспрам половине човечанства у трајању од мање од 3 минута, видеће да то нису њима непознате 

ствари, као и да се и познати (у филму певач Боно Вокс, лидер групе U2) баве тим питањима. https:// 

www.slobodnaevropa.org/a/post-scriptum-bogatstvo-covecanstvo/29741647.html 
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На крају разреда ученик/ученица ће бити у стању да: 
• објасни на примеру процесе глобализације; 
• критички разматра предности и недостатке глобализације; 
• повезује процесе глобализације са степеном остварености људских права; 
• објасни на примеру улогу међународних организација у процесу глобализације; 
• критички разматра утицај медија у процесу глобализације; 
• наведе основне захтеве антиглобалистичких покрета. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

18.Одговорност за безбедност  
19.Дефиниције глобализације 
20. Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 
глобалном друштву? 
21. Улога медија у процесу глобализације 
22. Најпознатији светски брендови и њихове поруке младима. 
23. Најпознатији светски брендови и њихове поруке младима 2 
24.Представљање тема у оквиру модула 
      Глобализација/УНИЦЕФ,УНЕСКО  
25. Глобализација, УНЕСКО 

26. Представљање тема у оквиру модула Глобализација, култура у свету  

27. Како мале државе као што је наша, могу сачувати идентитет у 
глобалном друштву? 
28. Прикупљање података у оквиру области Глобализација 
29. Прикупљање података у оквиру области Глобализација 2 
30. Сређивање података у оквиру области Глобализација 
31. Анализа података у оквиру области Глобализација 
32. Осмишљавање и дизајнирање продукта у оквиру области 
Глобализација 
33. Спорт и глобализација 
34. Насилничко понашање у спорту 
35. Потрошачко друштво – дар глобализације 
36. Људска права и глобализација 
37. Шта смо научили о глобализацији 

Концепт програма почива на идеји да се 
ученици у првом сусрету са темом прво 
упознају са сложеношћу те појаве и 
могућношћу њеног истраживања из 
различитих аспеката. Листу 

кључних појмова садржаја из програма 
наставник може проширити још неким 
водећи рачуна да они 

одговарају програму, узрасту и 
интересовањима ученика, као и исходима. 
Подразумева се да све 

кључне појмове садржаја наставник треба 
да образложи како би ученицима било 
јасно на шта 

се односе, али то не сме бити у форми 
предавања.  

Ако се овај корак уради како треба и 
ученици се мотивишу за рад, сви остали 
кораци ће се лакше одвијати. 

Представљање кључних појмова садржаја 
треба да траје један час, највише два, и да 
покрене процес 

избора ко ће који садржај да истражује 
како би сви садржаји били покривени 
истраживањем. У овој 

фази рада наставник мора да помогне 
ученицима да се организују. Један од 
могућих начина јесте да с  

сваки ученик определи за то који га 
садржај највише интересује. Простим 
пописом може се утврдити ко би могао с 
ким да ради јер је изабрао исти садржај. 
Мале групе које се формирају око истог 
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садржајa не би требало да буду веће од 
четири члана. Уколико се за неки садржај 
определе само два ученика,онда ће они 
радити у пару. Прихватљиво је да и само 
један ученик истражује неки садржај 
уколико нико други није заинтересован 
или тај ученик жели самостално да 
истражује. Формирање малих група треба 
да се заснива на интересовањима, а не на 
личним преференцијама ко би са ким 
волео да ради. 

Тако се обезбеђује да се у оквиру сваке 
теме мења састав групе која ради на 
појединим садржајима, а 
ученицима се пружа прилика да сарађују 
са више различитих чланова групе. 

Методе рада  
Облици рада Радионице,пројекти 

Ресурси 
ПРИРУЧНИК ЗА НАСТАВНИКЕ ГРАЂАНСКОГ ВАСПИТАЊА У ГИМНАЗИЈИ  ОЕБС - 
ЗУОВ 
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Инструменти  

Начин праћења Нивои ангажовања, самопроцењивање  

Висок :Ученик 
сарађује са свим 
члановимагрупе, 
уважава 

Њихове потребе, 
пажљиво слуша 
друге, поштује 
договоре групе, не 
касни, своје обавезе 

извршава на време и 

тачно. 
 

Средњи: 

Ученик сарађује 

са члановима 

групе уз мање 

тешкоће, повремено 

има проблема у 

комуникацији, 

али их самостално 

решава, своје 

обавезе извршава 

уз подсећање и 

опомињање. 

 

Низак: 

Ученик повремено 

има сукобе у којима 

напада особе а не 

проблем, своје 

обавезе извршава 
ретко и делимично. 

Незадовољавајући: 

Ученик омета рад 

групе, доприноси 

неконструктивним 

сукобима и не 

извршава своје 
обавезе. 
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Други разред 

Српски језик и књижевност 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 2       

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд 
часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

111 

Просветни гласник: Број 
4/2020 (од 
2. јун) 

Година: 
2021/2
2 

Начин 
реализације: 

Код наставе српског језика и књижевности обично се примењује фронтални начин рада, 

али понекад се прибегава раду по групама. Ученицима се скреће пажња на значај 

писмености и образовања као и на културу изражавања (писану и усмену). Начин 

оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, читање лектире, тумачење 

књижевног дела ... 

По плану и програму изводе се у току школске године четири писмена задатка (два су 

обично слободни састави, а два су везана за градиво). 

Јако је важно да настава буде креативна, да се посећују позоришне представе, сајмови 

књига ... 

За извођење наставе српског језика и књижевности такође су важна наставна средства, 

живи контакт са књижевном речју, слушање уметничких текстова, развијање реторике, 

итд ... 

У току школске године повезују се наставни садржаји који се хронолошки нижу из 

наставе књижевности. После сваке наставне целине ученици се проверавају колико су 

савладали задате садржаје. Знања из области језика и књижевности допуњују се из 

различитих извора (књижевна дела, интернет, књижевне критике). Ученици се 

оспособљавају да самостално читају и доживљавају књижевна дела, да шире своје 
видике и развијају језичку културу 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљеви и задаци наставног 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. 

 

Циљ образовно – васпитног рада: Развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну 

улогу грађанина за живот у савременом друштву; оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег 

образовања; оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад; поштовање расне, националне, културне, 

 

језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања различитости; развој мотивације и 

самоиницијатива за учење, оспособљавање за самостално учење, способност самовредновања и изражавања сопственог 

мишљења; пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима; развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења; 

развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу; развијање позитивних људских 

вредности; развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот 
у 

демократски уређеном и праведном друштву; 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. 

 

Задаци образовно – васпитног рада: Ученик изражава и тумачи идеје, мисли, осећања, чињенице и ставове у усменој 

и писаној форми; прикупља, анализира, организујe и критички процењујe информације; ефикасно и критички користи научна 

и технолошка знања, уз показивање одговорности према свом животу, животу других и животној средини; ради ефикасно са 

другима као члан тима, групе, организације и заједнице; зна како да учи; уме да разликује чињенице од интерпретација; 

поуздано, критички и одговорно према себи и другима користи дигиталне технологије; одговорно и ефикасно управља собом 

и својим активностима; ефикасно и конструктивно учествује у свим облицима радног и друштвеног живота, поштује људска 
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права и слободе, комуницира асертивно и ненасилно посебно у растућој разноликости друштава и решавању сукоба; покрећe 

и спремно прихвата промене, преузима одговорност и има предузетнички приступ и јасну оријентацију ка остваривању 

циљева и постизању успеха; остварује идеје, планира и управља пројектима ради постизања циљева који доприносе личној 

афирмацији и развоју, друштвеној или привредној активности; 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.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: БАРОК Време:септембар  
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Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области барока 
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- Дефинише појам барока 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 

- Разуме однос књижевности и других уметности 

- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и интерпретативној 

улози 

- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 

- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род (жанр) 

-Друштвено-историјске околности које су утицале на појаву барока у српској култури;  

- Упореди стилска средства барока са уметничким средствима претходних епоха (праваца) 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Барок у европској књижевности; барокне тенденције у 
српској књижевности (књижевност) 
Гаврил Стефановић Венцловић – Црни биво у срцу 
(књижевност) 

Гаврил Стефановић Венцловић – Беседа шајкашима 
(књижевност) 

Захарија Орфелин – Плач Сербији  (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама барока 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Читање песама, анализа истих, 
истицање одлика барока. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р
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ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: КЛАСИЦИЗАМ Време:септембар  
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е
в

и
 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области класицизма 

И
сх

о
д

и
 

- Дефинише појам класицизма 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 

- Разуме однос књижевности и других уметности 

- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и интерпретативној 

улози 

- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 

- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род (жанр) 

-- Обнови знања о класицизму као књижевном правцу; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Класицизам: Ж. Б. П. Молијер – Тврдица (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама класицизма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Читање, анализа истих, 
истицање одлика класицизма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

III- ТЕМА/МОДУЛ: РАЦИОНАЛИЗАМ И ПРОСВЕТИТЕЉСТВО Време:септембар\октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области рационализма и просветитељства 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Одреди друштвени и културолошки значај просветитељских идеја, посебно у српској култури;  
 ‒ Објасни културноисторијске прилике на територији јужне Аустроугарске крајем XVIII и почетком 

XIX века; наведе основне чињенице из живота и дела Доситеја Обрадовића; уочи разлике између одлика 
манифеста и писма; тумачи филолошки и просветитељски програм у Писму Харалампију; самостално тумачи 
приповедачке поступке и њихове функције у Животу и прикљученијима; уочи Доситејеву живописност 
приповедања и умеће обликовања детаља; тумачи књижевни поступак постављања књижевног лика у улогу 
приповедача;  

- Обнови знања о класицизму као књижевном правцу; препозна одлике комедије карактера и упореди 
је са осталим врстама комедија; спозна значај Јована Стерије Поповића за српску културу; образложи 
структуру комедије Тврдица; заузме вредносни став према тврдичлуку као негативној особини; анализира 
поједине делове комедије који су репрезентативни примери за комику карактера, вербалну комику и 
ситуациону комику; процени морални аспект лика кир Јање; уочи поступак градације у приказу Јањиног 
тврдичлука; препозна карактеристике типског лика у лику кир Јање; сагледава главног јунака са различитих 
аспеката (психолошког, етичког, функционалног); анализира и друге ликове из комедије и тумачи њихове 
функције у осветљавању главног јунака; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Просветитељство (књижевност) 

Доситеј Обрадовић – Писмо Харалампију 
(књижевност) 

Доситеј Обрадовић – Живот и прикљученија 
(књижевност) 

Доситеј Обрадовић – Востани Сербије 
(књижевност) 

Јован Ст. Поповић – Кир Јања (књижевност) 

 

Упознавање ученика са животом и делом 

Доситеја Обрадовића, са специфичностима језика 

на коме је он писао. Читање и анализа одломака 

на часовима. Тумачење и анализа комедије „Кир 

Јања“, и анализа главног лика. Упознавање 

ученика са одликама рационализма и 
просветитељства. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

IV- ТЕМА/МОДУЛ: РОМАНТИЗАМ У ЕВРОПИ Време:октобар/новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области романтизма 

И
сх

о
д

и
 

‒ Објасни друштвене прилике у доба романтизма; направи разлику између појма романтизам и 
романтично; упозна однос романтичара према традицији, просветитељском рационализму и класицистичким 
нормама; увиди доминантне књижевне форме епохе романтизма; 

наброји најистакнутије представнике правца у Европи; опише живот А. С. Пушкина и његов значај за 
руску и светску књижевност; препозна дистинктивна обележја поетике руског романтизма; уочи и анализира 
епске, драмске и лирске моменте у поеми Цигани; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Романтизам у европској књижевности 
(књижевност) 

Новалис – фрагменти 773, 780, 1186, 1187, 1188, 
1197, 1204, 1209, 1214, 1229, 1778 (књижевност) 

Џ. Г. Бајрон – Путовање Чајлда Харолда 
(књижевност) 

А. С. Пушкин, Евгеније Оњегин (књижевност) 

Х. Хајне – Лорелај (књижевност) 

 Е. А. По – Гавран (књижевност) 

Е. А. По – Пад куће Ашерових (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама романтизма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Читање песама, анализа истих. 
Истицање романтичарских одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

V- ТЕМА/МОДУЛ: РОМАНТИЗАМ У СРБИЈИ Време:новембар/децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области романтизма 

И
сх

о
д

и
 

‒ Објасни појам романтизма у српској књижевности; упореди романтизам у Европи и код нас; објасни 
улогу реформисаног књижевног језика; увиди значај народног стваралаштва на романтизам код нас; наброји 
најзначајније представнике и жанрове; наведе стилске карактеристике романтизма код нас; образложи значај 
године 1847. за нашу културу; анализира књижевно дело;  наведе елементе Вукове биографије; наведе 
основне елементе Вукове библиографије; објасни теоријску подeлу народне књижевности; разуме значај рада 
Вука Караџића као писца, реформатора језика, лексикографа, књижевног критичара, теоретичара 
књижевности;  - увиди Његошев значај за српску културу; анализира композицију Горског вијенца, као 
репрезентативног примера Његошеве поетике; повеже садржај књижевног дела и историјског контекста; 
разликује и анализира епске, драмске и лирске одлике; 

- Уочава доминантно осећање песимизма; примењује знања о романтичарској поетици анализирајући 
пренаглашене чулне сензације; интерпретира биографске околности живота Б. Радичевића којим је 
инспирисана његова поезија; објасни везу Ђулића и Ђулића увелака; анализира водеће мотиве одабране 
песме; уочи стилске фигуре и разуме њихову стилску функцију; интерпретира стваралачке околности Лазе 
Костића; наброји књижевне врсте и наслове дела аутора; издвоји основни мотив – песништво и надахнуће за 
стварање; уочи везу између песникових експлицитних и имплицитних мотива стварања; препозна и анализира 
симболички слој песме којима се приказује стваралачко надахнуће; представи основне карактеристике 
поетике Лазе Костића;  

‒ Упореди стилске карактеристике европског и српског романтизма; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Почеци стандардизације српског књижевног језика: 
Вукова језичка реформа (језик) 

Вукова језичка реформа: Предговор Српском 
рјечнику  (књижевност) 

Развој српског књижевног језика у другој половини 
19. века и у 20. веку (језик) 

Принципи српске језичке норме – ћирилица и 
латиница (језичка култура) 

Вук Ст. Караџић – Писмо кнезу Милошу (одломци) 
(књижевност) 

Значај године 1847. (језик) 

П. П. Његош – Горски вијенац (књижевност) 

Бранко Радичевић – Кад млидија умрети 
(књижевност) 

Ђ. Јакшић, Орао  (књижевност) 

Јован Јовановић Змај - Ђулићи увеоци 
(књижевност) 

Лаза Костић – Међу јавом и мед сном (књижевност) 

Лаза Костић – Santa Maria della Salute (књижевност) 

 

 

Упознавање ученика са одликама романтизма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Истицање романтичарских одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Збирке песама, књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

VI- ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛИЗАМ У ЕВРОПИ Време:фебруар/март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области реализма 

И
сх

о
д

и
 

‒ Објасни књижевнотеоријске одлике појма манифеста; наведе основне податке о животу и делу 
Оноре де Балзака и његовом значају за француску књижевност; објасни основне поетске идеје Балзаковог 
рада; објасни циљ Балзаковог стваралаштва; издвоји из текста најважније 

‒ Протумачи и вреднује посебности књижевних јунака и јунакиња реализма (проблем рода, 
идентитета, класне раслојености); 

‒ Наведе основне био-библиографске податке о Толстоју; објасни структуру романа-реке; тачно 
локализује и одреди тематско-мотивску структуру; образложи мото романа и функцију прве реченице; 
покаже способност аналитичког размишљања, повезивања садржаја и запажања појединости; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Реализам у европској књижевности – поетичка 
обележја (књижевност) 

Оноре де Балзак – Предговор Људској комедији 
(књижевност) 

Оноре де Балзак – Чича Горио (књижевност) 

Н. В. Гогољ – Шињел (књижевност) 

Л. Н. Толстој – Ана Карењина (књижевност) 

 

 

 

Упознавање ученика са одликама реализма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Истицање реалистичких одлика. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

VII- ТЕМА/МОДУЛ: РЕАЛИЗАМ У СРБИЈИ Време:март/април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање, унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, 

доживљавању и проучавању књижевних дела из области реализма 

И
сх

о
д

и
 

- Дефинише појам реализма 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 

- Разуме однос књижевности и других уметности 

- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и интерпретативној 

улози 

- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 

- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род (жанр) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Реализам у српској књижевности (књижевност) 

Светозар Марковић – Певање и мишљење; Реалност 
у поезији (књижевност) 

 
Милован Глишић – Глава шећера (књижевност) 

Лаза Лазаревић – Ветар (књижевност) 

Радоје Домановић – Данга (књижевност) 

Стеван Сремац – Ибиш-ага (књижевност) 

Упознавање ученика са одликама реализма 

као уметничког покрета и са његовим главним 

представницима. Истицање реалистичких одлика. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Бранислав Нушић – Госпођа министарка 
(књижевност) 

 

Методе рада Монолошка, дијалошка, текстуална и аналитичко-синтетичка 
Облици рада Фронтални, групни и индивидуални 
Ресурси Књижевна критика, читанка, књижевна дела 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика, изражајно читање и рецитовање 

Начин праћења 
Активност ученика, усмено одговарање, писмени задаци, контролни задаци, 
мотивација 

ОС по нивоима 1.2.1-1.2.9. 2.2.1-2.2.9. 3.2.1-3.2.9. 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: 
МОРФОЛОГИЈА 

Време:Током целе године 

Циљеви Обнављање, утврђивање и стицање знања из области језика 

Исходи 

- Дефинише појам морфологије 
- Разуме однос језика и правописних правила 
- Познаје начин грађења речи 
- Разуме појам префикса, суфикса и инфикса 
- Активно примењује претходно стечено знање о врстама речи 
- Препознаје променљиве и непроменљиве врсте речи 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Променљиве врсте речи 
(именице, заменице, придеви, 
бројеви, глаголи); непроменљиве 
врсте речи (прилози, предлози, 
узвици, везници и речце). 

Настава језика обично се изводи вежбањем, обнављањем стечених знања из 
претходних разреда и из основне школе. На  примерима текстова и путем тестова и 
контролних задатака проверава се знање ученика из области морфологије 
(препознавање променљивих и непроменљивих врста речи). 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода текста 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Граматика, свеске ученика, табла 

Праћење 

Инструменти Вежбе из језика, тестови и усмени одговори 

Начин 
праћења 

Одговори ученика, резултати са тестова и 
контролних задатака 

ОС по 
нивоима 

1.1.1-
1.1.6. 

2.1.1-
2.1.6. 

3.1.1-
3.1.5. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: КУЛТУРА ПИСМЕНОГ И 
УСМЕНОГ ИЗРАЖАВАЊА 

Време:октобар, децембар, март, мај 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Циљеви Провера знања из области усменог и писменог изражавања 

Исходи 

- Поседује вештину усменог изражавања 
- Успешно примењује правописна правила у писменом изражавању 
- Разуме вредности и значај усмене уметности речи и њихову улогу у култури и 

књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Четири писмена задатка и реторичке вежбе 
(рецитовање намапет научених стихова). 

По плану и програму предвиђена су четири писмена 
задатка (два су слободни састави, а два су из градива). Теме за 
писмене задатке прилагођавају се интелектуалним 
способностима ученика. Током целе године развија се култура 
писменог и усменог изражавања кроз наставу књижевности и 
језика, преко домаћих задатака и усмених одговора. 

Методе рада Писмени радови 
Облици рада Индивидуални 
Ресурси Вежбанке ученика 

Праћење 

Инструменти Писмени задаци, усмене вежбе 

Начин 
праћења 

Задаци ученика, поправци писмених задатака, истицање грешака 

ОС по 
нивоима 

1.3.1-
1.3.8. 

22.3.1-
2.3.6. 

22.3.1-2.3.6. 

 
 

X - ТЕМА/МОДУЛ:  ЛЕКТИРА Време:током целе године 

Циљеви 
Унапређивање и стицање знања и способности ученика у читању, доживљавању и 

проучавању књижевних дела 

Исходи 

- Запажа и тумачи универзална својства књижевних дела 
- Разуме однос књижевности и других уметности 
- Чита и тумачи књижевна дела у доживљајној, истраживачкој, активној и 

интерпретативној улози 
- Прилагођава главне видове читања природи и поетици конкретног књижевног дела 
- Класификује књижевна дела са којима се среће у одговарајући књижевни род 

(жанр) 
Наставнe јединицe Начин реализације 

Молијер „Тврдица“, Јован Стерија Поповић „Кир 
Јања“, А.С. Пушкин „Евгеније Оњегин“, П.П. Његош 
„Горски вјенац“ Иво Андрић „Мост на Жепи“, Драгослав 
Михаиловић „Кад су цветале тикве“, Л. Н. Толстој „Ана 
Карењина“, , Б. Нушић „Госпођа министарка“ 

Код часова домаће лектире ученици се упућују да 
код куће прочитају дела, да изврше њихову анализу, да 
окаректеришу ликове, да издвоје поруке и разумеју 
особености модерне књижевности. На часовима домаће 
лектире читај се одломци, говори се о ликовима и 
композицији дела, врши се детаљна анализа и говори се о 
биографијама самих писаца. 

Методе рада Дијалошка и монолошка, метода текста 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Књижевна дела, читанке 

Праћење Инструменти    Усмени одговори, разговори, рад код куће   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин 
праћења 

Активност ученика, питања ученика, мотивација, 
читалачка свест 

ОС по 
нивоима 

1.2.1-
1.2.9. 

2.2.1-
2.2.9. 

3.2.1-3.2.9. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе језика 
и књижевности. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на капитална дела 
књижевности деветнаестог века и на елементарна знања из области језика. Читају се одломци, врши се детаљна анализа 
књижевних дела, раде се најједноставније вежбе из области језика (синтаксе).  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка књижевности и читању књига организује се додатна настава тако што се сваке 
недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања из 
области језика, усмеравају се у зависности од склоности за рад по различитим секцијама (литерарна, драмска, 
рецитаторска ...)  

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Енглески језик 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику Разред:  II 8 

Предмет:  Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број   
7 
6 

Година: 
2020. 
2021. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и начином 
оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (74 часa). Одељење се не дели на групе. 
Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се користећи 
фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна 
средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach. Планира се 
израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске године врши се на основу усмених 
одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на основу решавања тестова и 
писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Ради  се на 
стицању стратешких компетенција као што су: коришћење раније усвојених знања, 
дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, предвиђање, анализа и критичко 
расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези 
са текстом намењеним развоју и провери разумевања говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 
Циљеви и задаци наставног 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. Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке компетенције, медијација 
и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори уџбеника и наставници 
обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у свету 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: 0, 1  Обнављање градива / Unit 1 LOOKS (1.1-
1.7 & Review) Свакодневни живот (дневна рутина,  слободно време, 
интересовање, хоби) 

 

Време: СЕПТРЕМБАР/ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стртегија учења 
вокабулара и читања Вежбање граматичких јединица (Defining relative clause) и вокабулара (Work). Обрада 
вокабулара : appearance, personality. Обрада граматике: Dynamic and state verbs. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
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Разуме општи смисао и једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима преовлађују 
фреквентне речи и интернационализми.  

- Примењује основну правописну норму. 
- Успешно користи знања, вештине и навике којима је овладао у претходним школским годинама. 
- Описује људе (њихов изглед) и дискутује о њиховим личностима. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних тексова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и јавног 

контекста. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, ушутстава и обавештења о темама из свакодневног живота 

и делатности. 
- Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о познатим темама, представљених 

јасно и стандардним језиком. 
- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 

износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Успешно разликује и користи глаголе стања и радње. 
- Са разумевањем слуша радио програм о пријатељству. 
- Са разумевањем чита кратак новински чланак у вези са генима, генетиком. 
- Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 
- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 0 
1. Home sweet home/National dishes - Present tenses, 
quantifiers, houses & Food and drink vocabulary 

2. Flashmob/Money, money, money- Present Perfect, 
Past Simple, Comparative and Superlative adjectives, Shops & 
Clothes vocabulary 

3. At the movies/My technology- Future forms & First 
and Second Conditionals, Books and Films & Technology 
vocabulary 

4. Growing up/Young entrepreneurs- Modal verbs for 
obligation, Defining relative clauses, Education & Work 
vocabulary 

UNIT 1 Looks 
5. Vocabulary – Appearance. Personality.  
6. Grammar – Dynamic and state verbs 
7. Listening – Multiple choice- Multiple choice 
8. Reading – Multiple choice- Multiple choice 
9. Grammar – Present Perfect Continuous 
 
10. Speaking – Talking about a photo 
11. Writing – A description of a person 

12. Focus review 1 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходног разреда  

(обнављање времена The Simple Present, The Present 
Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, The Future 
Forms, првог и другог кондиционала, компаратива и 
суперлатива, вокабулара везаног за одећу и куповину, 
књига и филмове, технологију). Подсетити ученике за 
модалне глаголе који изражавају обавезу и обновити 
вокабулар везан за образовање и рад. Обрадити вокабулар 
за  описивање  људи (њихов изглед) и дискутовати  о 
њиховим личностима. Обрадити разлику и употребу 
глагола стања и радње. Обратити пажњу на вештину  
слушања радио програма о пријатељству са разумевањем, 
и вештину читања кратког новинског чланка у вези са 
генима, генетиком да би се разумеле главне појединости у 
чланку. Обрадити The Present Perfect Continuous 
користећи монолошко - дијалошки и комуникативни 
метод који граматичку грађу доводи у везу са 
одговарајућим комуникативним функцијама и темама. 

 Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 
техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. мотивација 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по нивоима 
1.2.1. 

1.5.5. 
 

2.5.1. 

2.2.1.  

2.5.1. 

2.1.1. 

2.1.4. 

2.2.5. 

2.3.6. 

2.4.1. 

2.5.4. 
 

3.2.1. 
 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 Just do it! (2.1-2.7 & Review) 

 Спортови и спортске манифестације 

 

Време:ОКТОБАР/НОВЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара : sport, compound nouns, collocations. Обрада граматике: Narrative tenses Разумевање 
детаља кратких разговора о узорима. Разумевање главних идеја чланка о параолимпијској атлетичарки. 
Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се тражи или да нечије мишљење и како да се 
изрази слагање или неслагање са нечим. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази потребне информације  у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте 
читања. 

- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив. 

- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона, детаљних 
упутстава. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филмa и сл. 

- Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље. 
- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Описује начине одевања и нагађа у вези са људима на фотографијама. 
- Користећи електронску пошту описује изглед и карактеристике особа. 
- Дискутује о спортским активностима користећи адекватан вокабулар. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

13. Vocabulary – Sport. Compound nouns. Collocations.  

14. Grammar – Narrative tenses 

15. Listening – Sentence completion 

16. Reading – gapped text 

17. Grammar – Verb patterns 

18. Speaking – Asking for and giving an opinion. Agreeing and disagreeing. 

 

19. Writing – An article 

20. Focus review 2  

21. Review test 1 – Grammar, vocabulary and use of English 
 

Увођење вокабулара везаног за спорт и 
дискусија о спортским активностима, 
изражавање слагања и 
неслагања,прихватања или упућивања 
позива. Применити одговарајуће врсте 
/технике читања, писања чланка на задату 
тему. Увести  наративна времена : The 
Simple Past, The Past Continuous, The Past 
Perfect. Користећи комуникативни 
приступ и еклектички метод обрадити 
разумевање главних идеја чланка о 
параолимпијској атлетичарки.Обрадити 
разликовање разних глаголских 
структура: verb+ to+ infinitive, verb + 
object + to infinitive 
Verb + ing, modal verb + infinitive without 
to. Користећи комуникативан метод рада 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

увежбати изражавање слагања/неслагања, 
предлагања, прихватања или упућивања 
понуде или позива. 

Проверавање знања граматичких 
појмова, кроз испитивање писмено и 
усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакодне но  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 
1.3.2. 1.4.4 

 

2.5.1. 2.1.2 2.2.1. 2.2.4 
     

3.2.1. 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 Going places(3.1-3.7 & Review) - Познати 
градови и њихове знаменитости  

 

Време:НОВЕМБАР/ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : compound nouns, travel collocations, phrasal verbs. Учење како да се тражи или да савет. 
Учење писања приче. 

Учење језичке спекулације у садашњем и прошлом времену. Учење граматичких структура used 
to/would. 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге поједностављене текстове који се односе 
на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре, обавештења, 
кратке новинске вести). 

- Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, искуства. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила понашања и разлике у култури, 

обичајима и веровањима своје земље и земље чији језик учи. 
- Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавештења о темама из свакодневног 

живота и делатности. 
- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 

јавног контекста. 
- Са разумевањем пише кратак чланак, по моделу, у вези са догађајем који се догодио у прошлости. 
- Дискутује о путовањима и различитим облицима превозних средстава. 
- Разуме основне тачке дијалога између две особе. 
- Проналази специфичне детаље у кратким текстовима. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 

ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 

- Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпункција и организација углавном добри. 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Going places 

22. Vocabulary – Travel collocations. Compound 
nouns. Phrasal verbs. 

23. Grammar – Present and past speculation 

24. Listening – Multiple choice 

25. Reading – Multiple matching 

26. Grammar – used to and would 

27. Speaking – Asking for and giving advice 

 

28. Writing – A story 

29. Focus review 3 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
познате градове и њихове знаменитости и уче 
колокације везане за путовања, фразалне глаголе и 
сложене именице које користе приликом путовања 
авионом. Упознати ученике са језичким спекулацијама 
у садашњем и прошлом времену и граматичким 
структурама used to/would. Обратити пажњу на  
проналажењу  специфичних детаља у кратким 
текстовима и разумевању главних идеја у конверзацији. 
Вежбати у пару како се тражи или даје савет. Обрадити 
писање приче - увод, главни параграфи, закључни 
параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.2.2. 
2.3.4., 2.5.2., 2.5.5. , 2.1.1., 
2.2.1., 2.5.1., 2.3.2., 2.5.4. 

      

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Eat up 

Храна 

 

Време:ДЕЦЕМБАР/ЈАНУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : food, flavours, textures. Разумевање главних идеја неког монолога. Разумевање главних 
идеја чланка. Учење о изражавању будућих радњи. Учење како да се тражи или да савет. Учење писања 
имејла. 

И
сх

о
д

и
 

- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање основних 
комуникативних функција у свакодневним ситуацијама. 

- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре. 

- Примењује основну правописну норму. 

- Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 

- Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за личне потребе и потребе струке       

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Eat up 

30. Vocabulary – Food. Flavours and textures 

31. Grammar – Future time clauses 

32. Listening – Multiple matching 

33. Reading – Multiple choice 

34. Grammar – Future Continuous and Future Perfect 

35. Speaking – In a restaurant 

36. Writing – A semi-formal email 

37. Focus review 4 
 

 
 Увести вокабулар везан за храну као и аспекте 

будућих времена:The Future Continuous and the Future 
Perfect користећи комуникативни приступ и еклектички 
метод.  

Објаснити писање формалних и полу формалних 
писама, меилова и  суштину и битне појединости 
монолошког излагања. Упознати ученике са техникама 
проналажења  специфичних појединости у дужем тексту 
са претежно сложеним структурама, у коме се износе 
мишљења, аргументи и критике о храни. Вежбати у пару 
или групи наручивање хране у ресторану и љубазно 
тражење информација.  

 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3.,  
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV Eat up 

Храна 

 

Време:  JANUAR 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Понављање градива из претходне наставне теме. 

И
сх

о
д

и
 

Ученици су обновили и утврдили пређено градиво и стечено знање могу да примене. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

38. Review test 2 – Grammar, vocabulary and use of English 

39. Test results and correction 
 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

ОС по нивоима 1.5.5., 1.3.3., 1.3.3., 
2.1.3., 2.2.1., 2.2.3., 2.3.3 
2.3.3., 

3.4.2., 3.3.1 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V One world Живи свет и заштита животне 
средине 

 

Време: FEBRUAR 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Обрада вокабулара : natural world, verb collocations. Учење о члановима. Разумевање детаља интервјуа. Учење 
структуре текста. Учење изражавања и правдања мишљења. Учење писања „за и против“ есеја. 

И
сх

о
д

и
 

Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази потребне информације у уобичајеним писаним документима (нпр. пословна преписка, 
проспекти, формулари). 

- Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који се односе на цивилизацијске 
тековине, културу и обичаје свог и других народа. 

-Правилно користи и разуме већи број сложенијих језичких структура. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других 

учесника у разговору. 
- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 

- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту. 
- Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких структура. 
- Успешно дискутује о географским појавама и феноменима; природним катастрофама. 
- Разуме коришћење и успешно користи чланове. 
- Проналази потребне детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру текста. 
- Аргументовано изражава и оправдава своје мишљење.  
- Изражава и аргументује своје ставове у кратком, по моделу написаном есеју. 
- Дискутује о људском телу и повредама користећи адекватни вокабулар. 

- Користи други кондиционал како би дискутовао о имагинарним ситуацијама у прошлости. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

One world  

40. Vocabulary – Natural world. Verb collocations. 

41. Grammar – Articles: no article, a/an or the 

42. Listening – Multiple choice 

 

43. Reading – gapped text 

44. Grammar – Non-defining relative clauses 

45. Speaking – Expressing and justifying an opinion 

46. Writing – A “for and against” essay 

 

 

47. Focus review 5 
 

Увести  вокабулар везан за живи свет и заштиту 
животне средине и колокације са глаголима. Упознати 
ученике са  изражавањем и правдањем мишљења. 
Увести писање „за и против“ есеја и одговарајуће врсте 
/технике читања. Објаснити писање  есеја на задату 
тему. Упознавање ученика са  употребом члана и 
односних реченица: Defining and non-defining relative 
clauses. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима 1.3.3 
2.5.1., 2.1.2., 2.2.4., 2.2.6., 
2.5.2., 2.3.2., 2.4.2.,., 2.5.2 

      

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI Get well Здравље 

 
Време:МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : parts of the body, injuries, body idioms. Учење о другом кондицоналу и конструкцијама 
са wish/if only. Разумевање детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту. 
Учење трећег кондиционала. Учење како се разговара са лекаром Учење писања медицинског чланка. 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између двоје или више (са)говорника у 
приватном, образовном и јавном контексту. 

- Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно сложеним структурама, у коме се 
износе мишљења, аргументи и критике (нпр. новински чланци и стручни текстови). 

- Проналази детаље у једноставним дијалозима. 
- Проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
Проналази потребне детаље у дијалозима. 
- Идентификује и проналази потребне детаље у једноставном новинском чланку. 
- Користи трећи кондицинал при описивању имагинарних ситуација у прошлости. 
- Дискутује о људском телу, здрављу и здравственом стању користећи адекватан вокабулар. 
- Дискутује о телевизиском програму користећи адекватан вокабулар; тражи и даје своје мишљење о 

телевизијском програму. 
- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 

- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

48. Vocabulary – Parts of body. Injuries. Body idioms. 

49. Grammar – Second Conditional. Wish/if only 

50. Listening – Sentence completion 

51. Reading – Multiple choice 

52. Grammar – Third Conditional 

53. Speaking – A doctor's appointment 

54. Writing – An article 

 

55. Focus review 6 
 

Увести вокабулар везан за здравље: делове тела, 
повреде, идиоме са деловима тела. Обрадити  други и 
трећи кондицонал и конструкције са wish/if only. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, извести 
и демонстрирати разговор са лекаром.  Објаснити значај  
детаља дијалога и разговора користећи стратегију 
слушања и вежбу допуни реченицу.Објаснити  писање 
медицинског чланка за магазин. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима  
2.1.2., 2.2.5., 2.3.3., 2.3.4., 
2.4.3., 2.5.2., 2.5.1., 2.1.3., 
2.2.1. 

      

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII In the spotlight Медији и комуникација 

 
Време:АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 Обрада вокабулара : television, modifiers with base and extreme adjectives, Учење о управном говору. 
Разумевање главних идеја кратког монолога. Учење тражења одређених детаља у чланку, Учење управног 
говора – пребацивање питања и императива у управни говор. Учење како се тражи дозвола или љубазан 
захтев. Учење како се описује догађај. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у образовном и јавном контексту уколико 
је излагање јасно и добро структурирано. 

- Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о блиским темама из образовног и 
јавног контекста. 

- Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у формалним ситуацијама (нпр. у 
установама и на јавним местима). 

- Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разноврсним темама из области личних 
интересовања и искустава. 

Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других 
народа. 

- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним 
ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 

- Користи индиректни говор како би пренео информације које је неко други изговорио. 
- Проналази потребне детаље у кратком тексту. 
- Тражи и даје дозволу. 
- Тражи дозволу и учтив начин поставља захтеве. 
- Пише, по моделу, рецензију неког догађаја. 
- Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

56. Review test 6 

57. Test results and correction - 

In the spotlight 

58. Vocabulary – Television. Modifiers with base and 
extreme adjectives 

59. Grammar – Reported speech: statements 

60. Listening – Multiple matching 

61. Reading – Multiple matching 

 

 

62. Grammar – Reported Speech: questions and 
imperatives 

63. Speaking – Asking for permission. Polite requests 
 

Увести вокабулар везан за медије и комуникацију. 
 Обрадити  управни говор, потврдне реченице и 
пребацивање питања и императива у управни говор. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
објаснити како се тражи дозвола или љубазан захтев.   
Објаснити важност разумевања главних идеја кратког 
монолога и тражења одређених детаља у чланку. 
Проверити знање граматичких појмова кроз испитивање 
писмено и усмено, активност ученика, мотивације, 
вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       
2.1.3., 2.2.1., 2.3.3., 2.4.3., 
2.3.7., 2.5.1. 

      

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIII Good citizens 

Интересантне животне приче и догађаји 

 

 

Време:МАЈ/ЈУН 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : human qualities, suffixes, verb phrases. Учење о пасиву Разумевање детаља интервјуа 
Разумевање структуре текста. Учење конструкције „have something done“. Учење како се изражава мишљење 
и указује на предности или мане. Учење како се пише есеј где се изражава мишљење 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

- Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези са културом, традицијом и обичајима свог и других народа. 
- Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл. 
- Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном аргументацијом у којој се износе лични ставови једног или више 

(са)говорника, у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту. 
- Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењујући одговарајуће технике/врсте читања. 
- Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно. 
- Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и коментаре о мишљењима других учесника у разговору. 

- У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи лични став и аргументе. 
Дискутује о људским квалитетима користећи адекватан вокабулар. 
- Разуме и користи пасив у свакодневном говору. 

- Проналази и идентификује детаље у интервјуу. 
- Разуме структуру дидактички прилагођеног текста. 
- Разуме грађење и успешно користи глаголску структуру have something done. 
- Пружа своје мишљење и аргументовано излаже предности и мане идеја. 
- Пружа и аргументује своје ставове у једноставном, по моделу написаном есеју. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

64. Writing – A review of an event 

65. Focus Review 7 

Good citizens 

66. Vocabulary – Human qualities. Suffixes. Verb 
phrases 

67.  Grammar – The Passive 

68. Listening – Multiple choice 

69. Reading – Gapped text 

 

 

70. Grammar – have something done 

71.  Speaking – talking about advantages and 
disadvantages 

72. Focus Review 8 

73. End of year test 

74. Test results and correction 

 
 

Обрадити вокабулар : human qualities, suffixes, verb 
phrases. Обрадити  пасив и конструкцију „have something 
done“и користити их у свакодневном говору. Објаснити 
важност разумевања детаља интервјуа и структуре 
текста. Вежбати како се изражава мишљење у вези са 
културом, традицијом и обичајима и указује на 
предности или мане. Вежбати како се пише есеј где се 
изражава мишљење. Користити методе/технике и облике 
рада, које активирају ученике и у којима су 
самосталнији у раду: анализа текста , видео материјали. 
Обезбеђивање корелације са сродним предметима: 
географија,  ликовно- цртежи, музичко васпитање-, 
верска настава- грађанско васпитање-историја,српски 
језик Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси    Focus 3, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

ОС по нивоима       2.3.7.. 2.5.1., 2.3.2., 2.4.2. 3.2.1., 3.5.1 

 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за ученике 
који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују настави 
при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Pleased to meet you. The Importance of English as lingua franca 
Celebrating European Day of Languagesin Grammar school Leskovac 
 
Friends ABC-what qualities do you look for in a good friend? 
Giving a talk: alcoholism, AIDS, World hunger 
 
 
Act out one of the sketches 
Class newspaper projects: Student’s Happy English Corner  
 
Music- a famous singer, band ( biography, song) 
 
 
 
 
Comparing countries: food 
 
The ABC of happiness- create a pizza of your happiness 
 
Write a poem about yourself using the given form 
A guide to a happy life 
 
 
My life as a teaspoon- imagine you are a ring, a dictionary…speaking 
 
Introduction to Britain- geography 
Arriving in Britain- organize a visit to Britain: a school, the sights, transport… St. Sava- speaking  

 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се реализује за ученике који на крају другог полугодишта имају недовољне оцене. Број часова 
припремне наставе је 10% од броја часова редовне наставе у току школске године. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Историја 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и информатику Разред: 2. 

Предмет:   Историја    
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Приликом извођења наставе предмета Историја, користе се различити облици 

организованих активности ученика: индивидуални рад, рад у групи, радионице , 

израда презентација, групних пројеката или писање домаћих задатака. Да би 

ученик схватио догађаје из прошлости, велику помоћ у томе пружа употреба 

различитих историјских текстова, карата и других извора историјских података 

(илустрације), обилазак културно- историјских споменика и посете установама 

културе. Оцењивање ученика у току школске године врши се на основу усмених 
одговора, контролних вежби, тестова и праћењем залагања на часу. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљеви наставног предмета Историја: 

стицање образовања и развијање историјске свести; 

разумевање историјских догађаја, појава и процеса; 

унапређивање функционалних вештина и компетенција непходних за живот у свременом друштву. 

Задаци наставног предмета Историја су да ученици: 

стекну и прошире знања о наационалној и општој историји; 

поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости; 

развијају истраживачки дух и критички однос према догађајима из прошлости и садашњости. 

 

I-ТЕМА/МОДУЛ: СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19-ОГ И 
ПОЧЕТКОМ 20-ОГ ВЕКА, СРБИЈА, ЦРНА ГОРА И ЊИХОВИ 
СУСЕДИ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ 19-ОГ И ПОЧЕТКОМ 20-ОГ ВЕКА 

Време: септембар-октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати временске оквире савремене епохе, као и да на историјској карти Европе и света 

покаже државе и народе који су обележили период од краја 19. до краја 20. века 
Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 

друштво, државу и појединца савремене епохе. 
Ученик ће знати основне одлике неоколонијализма, либерализма, конзервативизма, радикализма, 

социјализма, познаваће културне карактеристике у другој половини 19. и на почетку 20. века, разликоваће 
културна подручја и уочиће њихову условљеност религијском и идеолошком припадношћу и знаће 
најзначајнија културна и научна достигнућа друге половине 19. и 20. века. 

Разумевање представа о свету и начину живота људи и динамичности промена и њихове 
условљености политичким, друштвеним и културним приликама. 

Ученик ће уочити условљеност свакодневног живота политичким, културним, привредним, 
идеолошким и верским утицајима, увиђати разлике у свакодневном животу људи из различитих друштвених 
група и биће у стању да направи паралелу са светом у коме живи. 
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– анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја;  

– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група у 
историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском 
и савременом контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Свет крајем 19-ог и почетком 20-ог века, Међународне 
кризе и 

империјалистички ратови, Друштвено-
економске,привредне и 

културне прилике на крају 19-ог и почетком 20-ог века, 
Србија од 

1858. до 1878.године, Ослободилачки ратови; Србија од 

Берлинског конгреса до 1889.године, Формирање 
политичких 

странака, Владавина Александра Обреновића и Мајски 
преврат, 

Успостављање парламентаризма и успон демократије, 
Црна Гора 

у другој половини 19-ог и почетком 20-ог века, Срби у 
Угарској у 

другој половини 19-ог и почетком 20-ог века, Положај 
Срба у 

Хрватској, Славонији и Војној Крајини, Српски народ у 
Османском 
царству од половине 19-ог века до балканских ратова 

Ученици се на првом часу упознају 

са садржајем предмета, начином 

рада у току школске годи, начином 

и методама оцењивања, 

Наставне јединице се реализују 

кроз теоријски део коришћењем 

илустрација, историјских карти и 

кроз питања која поставља 
наставник и ученици. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.1.1, 1.1.2, 1.2.2 2.1.1. 3.2.1, 3.2.2. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И РЕВОЛУЦИЈЕ У 
РУСИЈИ И ЕВРОПИ 

Време: новембар 
Ц

и
љ
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в

и
 

Европа, Медитеран, свет. 
Ученик ће развијати свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој 

историји, традицији и култури, поштоваће традицију и културу других народа, биће свестан места српске 
државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима и знаће основне правце ширења 
српских нововековних држава. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница крајем 19. и почетком 20. века.  

Ученик ће уочиће разлоге распада појединих држава, спознаће условљеност променљивости српских 
граница односима са суседима (Аустро–Угарска, Италија, Бугарска, Турска) и најзначајнијим европским 
државама и знаће најзначајније догађаје из опште и националне историје. Ученик ће знати основне 
карактеристике државног уређења од краја 19. до краја 20. века, знаће одлике парламентаризма, уочиће 
сличности и разлике међу различитим облицима државног уређења у истом периоду, знаће развој српске 
државности крајем 19. и почетком 20. века и спознаће утицаје других држава на државно и друштвено 
устројство нововековних српских земаља. 

Развијање свести о националној припадности, као и широј заједници – Балкан, Европа, 
Медитеран, свет. 

Ученик ће развијати позитиван однос према сопственој историји, традицији и култури, поштоваће 
традицију и културу других народа и биће свестан места српске државе и културе у балканским, 
медитеранским и европским оквирима. 

Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе 
Ученик ће знати основне друштвене категорије у Србији крајем 19. и почетком 20. века, схватиће 

променљивост и динамичност друштвених односа, спознаће условљеност променљивости српских граница 
односима са суседима (Аустро–Угарска, Италија, Бугарска, Турска) и најзначајнијим европским државама и 
уочиће узроке миграција из села у градове и на друге континенте. 

Разумевање привредних карактеристика савремене епохе. 
Ученик ће разумети утицај привреде на политички, друштвени и културни развој, разумеће главне 

карактеристике српске привреде крајем 19. и почетком 20. века и биће способан да уочи утицај географског 
фактора на развој привреде. 

Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада. 
Ученик ће знати знамените личности друге половине 19. и с почетка 20. века, схватиће због чега су 

оне обележиле своју епоху, разумеће њихову улогу у тој историјској епохи и спознаће утицај друштва, 
религије, културе и идеологије на формирање тих личности. 

 

 

И
сх

о
д

и
 

– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту; 

– изведе закључак о повезаности националне историје са регионалном и светском, на основу датих 
примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– препозна,на примерима из савремене историје, важност поштовањаљудских права; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском 
и савременом контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Привредни и друштвени развиј Србије крајем 19- 

ог и почетком 20-ог века, Балкански ратови, Први 

светски рат; заоштравање међународних односа; 

фронтови, Револуција у Русији, Србија и Црна Гора 
у Првом светском рату. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације користим књигу и 

сопствене припреме као и слике и карту које 

илуструју историју нашег народа у балканским 
ратовима и првом светском рату. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 



Гимназија, 
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Ресурси интернет 
П
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Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.1.1, 1.1.2. 2.1.1, 2.2.1. 3.1.1. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ТЕМА: ПРВИ СВЕТСКИ РАТ И 
РЕВОЛУЦИЈЕ У РУСИЈИ И ЕВРОПИ, СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА 
СВЕТСКА РАТА 

Време: децембар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће знати узроке, повод, ток и последице Првог светског рата, уочиће међусобне утицаје држава 

исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, биће у стању да на карти покаже простор који 
насељавају Срби, знаће основне правце ширења српских нововековних држава, уочиће разлоге распада 
појединих држава, спознаће условљеност променљивости српских граница односима са суседима (Аустро–
Угарска, Италија, Бугарска, Турска) и најзначајнијим европским државама и знаће најзначајније догађаје из 
опште и националне историје. 

Развијање свести о националној припадности, као и припадности широј заједници – Балкан, 
Европа, Медитеран, свет. 

Ученик ће развијати свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој 
историји, традицији и култури, поштоваће традицију и културу других народа и биће свестан места српске 
државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима. 

Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада: 

Ученик ће знати знамените личности друге половине 19. и с почетка 20. века, схватиће због чега су оне 
обележиле своју епоху и разумеће њихову улогу у тој историјској епохи 

Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати основне карактеристике државног и друштвеног уређења Русије крајем 19. и 

почетком 20. века. 
Разумевање привредних карактеристика савремене епохе.. 
Ученик ће знати основне одлике привреде у другој половини 19. века и на почетку 20. века и уочити 

утицај ратова на привредни развој. 
Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада: 
Ученик ће знати знамените личности друге половине 19. и с почетка 20. века, схватиће због чега су 

оне обележиле своју епоху и разумеће њихову улогу у тој историјској епохи. 
Упознавање са временским и просторним оквирима савремене епохе. 
Ученик ће знати временске оквире савремене епохе и знаће да на историјској карти Европе и света 

покаже државе и народе који су обележили прву половину 20. века. 
Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

као и разлоге распада појединих држава. 
Разумевање представа о свету и начину живота људи, динамичности промена и њихове 

условљености политичким, друштвеним и културним приликама: 
Ученик ће познавати основне одлике свакодневног живота људи у другој половини 19. и у првој 

половини 20. века, уочиће условљеност свакодневног живота политичким, културним, привредним, 
идеолошким и верским утицајима и увиђаће разлике у свакодневном животу људи из различитих друштвених 
група. 

Разумевање привредних карактеристика савремене епохе. 
Ученик ће уочити утицај ратова на привредни развој и разумети утицај привреде на политички, 

друштвени и културни развој. 
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– анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја;  

– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група у 
историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском 
и савременом контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Стање у окупираној Србији и Црној Гори, Рад на 

стварању југословенске државе, Крфска 

декларација, Уједињење и проглашење 

Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Свет између 
два светска рата;економска криза 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације користим књигу и 

сопствене припреме као и слике и карту које 
илуструју стварање Краљевине СХС. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1., 1.2.2. 2.1.1., 2.2.1. 3.1.1., 3.2.1., 3.2.2. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: СВЕТ ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА, 
ЈУГОСЛАВИЈА ИЗМЕЂУ ДВА СВЕТСКА РАТА 

Време: јануар-фебруар 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати основне карактеристике државног уређења од краја 19. до краја 20. века, као и 

карактеристике тоталитарних режима и одлике парламентаризма, уочиће сличности и разлике међу 
различитим облицима државног уређења у истом периоду, схватиће основне разлоге неравномерног развоја 
држава у истој епохи, уочиће везе и међусобне односе међу најзначајнијим државама света, Европе и 
Балкана, као и узроке настанка, успона и падова држава савремене епохе. 

Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 
друштво, државу и појединца савремене епохе. 

Ученик ће знати основне одлике либерализма, комунизма, фашизма и нацизма, схвати условљеност 
идеологије геополитичким стремљењима државе. 

Разумевање представа о свету и начину живота људи, динамичности промена и њихове 
условљености политичким, друштвеним и културним приликама: 

Ученик ће познавати основне одлике свакодневног живота људи у првој половини 20. века, уочиће 
условљеност свакодневног живота политичким, културним, привредним, идеолошким и верским утицајима 
и увиђаће разлике у свакодневном животу људи из различитих друштвених група. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

биће у стању да на карти покаже простор који насељавају Срби, знаће основне правце ширења српских 
нововековних држава и уочиће разлоге распада појединих држава. 

Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 
друштво, државу и појединца савремене епохе. 

Ученик ће знати основне одлике неоколонијализма, либерализма, комунизма, фашизма и нацизма и 
схваће условљеност идеологије геополитичким стремљењима државе. 

Уочавање међузависности појединца, друштва и културе којој припада: 
Ученик ће знати знамените личности прве половине 20. века, схватиће због чега су оне обележиле 

своју епоху, разумеће њихову улогу у тој историјској епохи и спознаће утицај друштва, религије, културе и 
идеологија на формирање тих личности. 

Развијање свести о националној припадности, као и припадности широј заједници – Балкан, 
Европа, Медитеран, свет. 

Ученик ће развијати свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој 
историји, традицији и култури, поштоваће традицију и културу других народа и биће свестан места српске и 
југословенске државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

биће у стању да на карти покаже простор који насељавају Срби и други Јужни Словени, знаће основне правце 
ширења српских нововековних држава, спознаће условљеност променљивости српских граница односима са 
суседима (Аустро–Угарска, Италија, Бугарска, Турска) и најзначајнијим европским државама. 

Разумевање привредних карактеристика савремене епохе.. 
Ученик ће знати основне одлике југословенске привреде у првој половини 20. века, уочити утицај 

ратова на привредни развој, разликовати различите нивое привредног развоја држава исте епохе и навести 
узроке таквог развоја, разумеће утицај привреде на политички, друштвени и културни развој и биће способан 
да уочи утицај географског фактора на развој привреде. 

 

И
сх

о
д

и
 

– анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја;  

– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група у 
историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском 
и савременом контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Версајски мировни систем, Тоталитарни режими у Европи 

и свету, Међународни односи иђмеђу два рата;агресије 

фашистичких сила, Друштвена збивањау Европи и свету, 

Конституисање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 

Странке, страначке борбе; Видовдански устав, Југославија 

од 1929. до 1934. године (Шестојануарска диктатура), 

Југославија од 1934. до 1941. Године, унутрашња и 
спољна политика 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације користим 

књигу и сопствене припреме као и слике 

и карту које илуструју историју срба , 

словенаца и хрвата и период Југославије 

од 1929. До 1941.г, као и међународне 
односе у европи и свету. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1., 1.2.2. 2.1.1., 2.1.2., 2.2.3. 3.1.1. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:  Време: март-април 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Развијање свести о националној припадности, као и припадности широј заједници – Балкан, 
Европа, Медитеран, свет. 

Ученик ће развијати свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој 
историји, традицији и култури, поштоваће традицију и културу других народа и биће свестан места српске и 
југословенске државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима. 

Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 
друштво, државу и појединца савремене епохе. 

Ученик ће схватити условљеност идеологије геополитичким стремљењима државе, познаваће 
културне карактеристике у другој половини 19. и првој половини 20. века, разликоваће културна подручја и 
уочиће њихову условљеност религијском и идеолошком припадношћу, знаће најзначајнија културна и 
научна достигнућа прве половине 20. века, разумеће процес развоја српске културе у другој половини 19. и 
у првој половини 20. века и уочиће утицаје под којим се развијала. 

Разумевање представе о свету и начину живота људи и динамичности промена и њихове 
условљености политичким, друштвеним и културним приликама: 

Ученик ће познавати основне одлике свакодневног живота људи у првој половини 20. века, уочити 
условљеност свакодневног живота политичким, културним, привредним, идеолошким и верским утицајима 
и спознати утицај природних карактеристика на начин живота људи. 

Развијање свести о националној припадности, као и припадности широј заједници – Балкан, 
Европа, Медитеран, свет. 

Ученик ће развијати свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој 
историји, традицији и култури, поштоваће традицију и културу других народа и биће свестан места српске и 
југословенске државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

биће у стању да на карти покаже простор који насељавају Срби и други Јужни Словени, знати основне правце 
ширења српских нововековних држава и спознаће условљеност променљивости српских граница односима са 
суседима (Аустро–Угарска, Италија, Бугарска, Турска) и најзначајнијим европским државама. 

Разумевање привредних карактеристика савремене епохе.. 
Ученик ће знати основне одлике југословенске привреде у првој половини 20. века, уочити утицај 

ратова на привредни развој, разликовати различите нивое привредног развоја држава исте епохе и навести 
узроке таквог развоја, разумеће утицај привреде на политички, друштвени и културни развој и биће способан 
да уочи утицај географског фактора на развој привреде. 

Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати основне карактеристике државног уређења у првој половини 20. века, као и 

карактеристике тоталитарних режима. 
Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће знати узроке, ток и последице Другог светског рата, уочити међусобне утицаје држава исте 

епохе – политичке, верске, друштвене и културне, као и разлоге распада појединих држава. 
Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 

друштво, државу и појединца савремене епохе. 
Ученик ће знати основне одлике либерализма, комунизма, фашизма и нацизма и схватити условљеност 

идеологије геополитичким стремљењима државе. 
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– анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја;  

– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група у 
историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском 
и савременом контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Привреда и друштво Краљевине Југославије, 

Други светски рат; прва фаза рата од 1939. до 1942. 

Године, Слом краљевине Југославије; Априлски 

рат, Покрети отпора и почетак устанка, Почетак 

грађанског рата у Србији и Црној Гори, Друга фаза 

рата (1942-1945.), Рат и збивања у Југославији 

1942-1943. Године, Борбе за ослобођење 

Југославије 1944-1945. Године, Покретиотпора и 
савезничке конференције. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације користим књигу и 

сопствене припреме као и слике и карту које 

илуструју историју другог светског рата у 
Југославији. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси интернет 

П
р
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ћ
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е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.2.1., 1.2.2. 2.2.2., 2.2.3. 3.1.1., 3.2.1. 3.2.2. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА, 
ЈУГОСЛАВИЈА ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА 

Време: мај-јун 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати основне карактеристике државног уређења у првој половини 20. века, као и 

карактеристике тоталитарних режима. 
Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће знати узроке, ток и последице Другог светског рата, уочиће међусобне утицаје држава исте 

епохе – политичке, верске, друштвене и културне, као и разлоге распада појединих држава. 
Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 

друштво, државу и појединца савремене епохе. 
Ученик ће знати основне одлике либерализма, комунизма, фашизма и нацизма и схватити условљеност 

идеологије геополитичким стремљењима државе. 
Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 

друштво, државу и појединца савремене епохе. 
Ученик ће знати основне одлике фашизма и нацизма и схватити условљеност идеологије 

геополитичким стремљењима државе. 
Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће знати узроке, ток и последице Другог светског рата, уочити међусобне утицаје држава исте 

епохе – политичке, верске, друштвене и културне и биће у стању да схвати негативне последице насилне 
промене граница. 

Разумевање представе о свету и начину живота људи и динамичности промена и њихове 
условљености политичким, друштвеним и културним приликама: 

Ученик ће познавати основне одлике свакодневног живота људи у рату и уочити условљеност 
свакодневног живота политичким, културним, привредним, идеолошким и верским утицајима. 

Развијање свести о националној припадности, као и припадности широј заједници – Балкан, 
Европа, Медитеран, свет. 

Ученик ће развијати свест о националној припадности, као и позитиван однос према сопственој 
историји, традицији и култури, поштоваће традицију и културу других народа и биће свестан места српске 
државе и културе у балканским, медитеранским и европским оквирима. 

Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 
друштво, државу и појединца савремене епохе. 

Ученик ће знати основне одлике либерализма, комунизма, фашизма и нацизма, схватити условљеност 
идеологије геополитичким стремљењима државе, разумети процес развоја српске културе у току рата и 
уочити утицаје под којима се она развијала. 

Упознавање са временским и просторним оквирима савремене епохе. 
Ученик ће знати временске оквире савремене епохе, као и да на историјској карти Европе и света 

покаже државе и народе који су обележили другу половину 20. века. 
Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати основне карактеристике државног уређења у другој половини 20. века, знати 

карактеристике тоталитарних режима, као и одлике парламентаризма, уочиће сличности и разлике међу 
различитим облицима државног уређења у истом периоду, схватиће основне разлоге неравномерног развоја 
држава у истој епохи и уочиће везе и међусобне односе међу најзначајнијим државама света, Европе и 
Балкана. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

разумеће процес деколонизације и уочиће узроке и последице политичких криза у савременом свету. 
Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати основне карактеристике државног уређења држава у другој половини 20. века, уочиће 

сличности и разлике међу различитим облицима државног уређења у истом периоду и схватити основне 
разлоге неравномерног развоја држава у истој епохи. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

као и разлоге распада појединих држава. 
Разумевање основних обележја идеологије и културе, њихове међузависности и утицаја на 

друштво, државу и појединца савремене епохе. 
Ученик ће знати основне одлике либерализма, комунизма, парламентаризма, деколонизације, 

схватиће условљеност идеологије геополитичким стремљењима државе, знаће културне карактеристике друге 
половине 20. века, разликоваће културна подручја и уочиће њихову условљеност религијском и идеолошком 
припадношћу. 

Стицање основних знања о друштвеној и државној структури савремене епохе. 
Ученик ће знати карактеристике тоталитарних режима, као и одлике парламентаризма, уочиће 

сличности и разлике међу различитим облицима државног уређења у истом периоду, уочити везе и међусобне 
односе међу најзначајнијим државама света, Европе и Балкана, спознаће утицаје других држава на државно 
и друштвено уређење Југославије, схватиће променљивост и динамичност друштвених односа и уочиће 
узроке настанка, успона и падова држава савремене епохе. 

Разумевање променљивости етничких и државних граница у савремено доба. 
Ученик ће уочити међусобне утицаје држава исте епохе – политичке, верске, друштвене и културне, 

спознаће условљеност променљивости српских граница односима са суседима и најзначајнијим европским 
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државама, знаће најзначајније догађаје из опште и националне историје и уочиће узроке миграција из села у 
градове и на друге континенте. 

Разумевање привредних карактеристика савремене епохе. 
Ученик ће разумети утицај привреде на политички, друштвени и културни развој, разумеће главне 

карактеристике српске привреде у 20. веку, биће у стању да схвати одлике привреде у комунистичким 
земљама и биће способан да уочи утицај географског фактора на развој привреде. 

 

И
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– анализира и процени ближе хронолошко порекло извора на основу садржаја;  

– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– наведе специфичности друштвених појава, процеса, политичких идеја, ставова појединаца и група у 
историјском периоду савременог доба; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту;  

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у 
историјском и саврем– поредећи различите изворе о истој историјској појави или догађају, анализира 
позицију аутора; 

– доведе у везу узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса на конкретним примерима; 

– образложи значај и улогу истакнутих личности у датом историјском контексту; 

– изведе закључак о повезаности националне историје са регионалном и светском, на основу датих 
примера; 

– образложи утицај историјских догађаја, појава и процеса на савремено друштво; 

– препозна,на примерима из савремене историје, важност поштовањаљудских права; 

– идентификује основне карактеристике тоталитарних идеологија и наводи њихове последице у историјском 
и савременом контексту 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Епилог Другог светског рата, Хладни рат и стварање 

блокова, Нови међународни односи; промене у СССР-у, 

Збивања у источној Европи; пад комунизма, Југославија 

после Другог светског рата, Сукоб са СССР-ом и нови 

модел социјализма, Супротности у земљи и крај 

југословенске федерације; косовско питање, Друштво 
послератне Југославије. 

Наставне јединице из ове теме се обрађују 

теоријски. У току реализације користим 

књигу и сопствене припреме као и слике и 

карту које илуструју ток хладног рата, 

односе великих сила после другог 

светсског рата и друштво послератне 
Југославије. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, индивидуални, рад у паровима, групни 
Ресурси интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика, продукти рада 

Начин праћења посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС по нивоима 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. 
2.1.1., 2.1.2. 
 

3.1.1., 3.1.2. 
 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 

задовољавајуће резултате или пак желе да имају боље оцене од тренутних у неком од наставних 

целина. Зависно од утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се 

одговарајуће групе с којима се организује допунски рад (нпр. група ученика која није у потпуности 

савладала стари век или Југославија у другом светском рату ). 

Допунска настава је организована са једним часом недељно у договореном термину који највише 

одговара ученицима . 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава из предмета Историја организује се за ученике који су заинтересовани за такмичење 

из Историје и сређивање школског паноа. Ангажовани ученици раде уз помоћ професора. Додатна 

настава омогућава да се од броја ангажованих ученика изабере неколико који су најбољи, за 

такмичење. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава из предмета Историја организује се на крају школске године за оне ученике који у 

току школске године нису постигли задовољавајуће резултате и који су упућени на поправни испит. 

Припремна настава се реализује након завршетка редовне наставе на крају школске године. 
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Географија 

Образовни 
профил: 

Информатики Разред: други 

Предмет: Географија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 7 Година: 
2020 
    

Начин 
реализације: 

На часовима географије заступљени су различити облици рада. Поред фронталног облика 
заступљени су и групни, комбиновани и индивидуални облик рада. На часовима је дозвољена 
дискусија  и изношење личног мишљења. 
Наставна средства су такође важна за извођење наставе географије. Такође су битни извори података 
који морају бити тачни и новијег датума [ Пописи становништва, месечни или годишњи извештаји 
бројних статистичких завода ]. 
Пошто је заступљен тематски принцип, теме се повезују упоредном методом, а то омогућује да се 
лакше прате догађаји, појаве и процеси у савременом свету. Ученици се оспособљавају да 
самостално истражују и шире видике учећи савремену географију. 
Осењивање се остварује кроз класичну проверу знања и кроз праћења активности на часу. Уколико 
се укаже потреба оцењивање се врши и писменим путем у виду тест питања. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења географије је да ученик развија систем географских знања и вештина, свест и осећање припадности држави 
Србији, разумевањe суштине промена у свету, неговањe и стицањe моралних вредности, еколошке културе, одрживог развоја, 
етничке и верске толеранције које ће му помоћи у професионалном и личном развоју. Задаци  наставног предмета да ученици 
уоче појаве и трендове у савременом друштву. 

-Развијање способности за коришћење  географске карте (аналогне и дигиталне) 
                                                                                     -Да користи знања о основним природним и друштвеним 

ресурсима у Србији 
                                                                                     -Примењује географска знања за ативно и одговорно 

учешће у животу 
                                                                                     -Оспособљавање за  учешће у регионалном развоју ,заштити 

и унапређивању локалне средине 

 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Регионално географске теме и глобални процеси. 
Време:Септембар, октобар, 
новембар, децембар 

Ц
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и

 

 Уоквиру теме ,,Регионално географске теме и глобални процеси’’основни циљеви ученика биће да усвоје 
знања о карактеристикама регионалних целина свих континената. 

Да схвате значај климатских промена на глобалном нивоу. 
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1. Анализира везе између природних ресурса,демографских процеса и степена економског развоја на 
примерима регија уз помоћ географских карата и ИКТ. 

2. Доводи у везу регионалне проблеме са типовима економског развоја на примерима у свету. 

3. Објашњава утицај глобалних процеса на очување идентитета на примерима из регија у свету. 

4. Користи различите изворе географских информација. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Туристичке регије Јужне Европе. 
30. Велике урбане регије Западне и Средње Европе. 
2. Природни ресурси и транзициони процеси у Источној 
Европи [ Руска федерација и Украјина ] . 
3. Савремена миграциона  кретања у европским регијама. 
4. Културно -цивилизацијске тековине и трансформација 
географског простора Југозападне Азије. 
5. Специфичности географског развоја Јужне Азије. 
6. Демографски и урбано-географски процеси  у Источној 
Азији. 
36. Проблеми природних непогода у Југоисточној Азији. 
7. Културно-цивилизацијска трансформација Афричког 
Средоземља. 

Кроз фронтални облик уз коришћење различитих 
метода ученицима се преноси основно знање о 
друштвеној географији као научној дисциплини и 
географској карти као њеном најзначајнијем наставном 
средству. 
Кроз индивидуални рад ученици се упознају са 
друштвеном географијом и картографијом. 
Кроз праћење активности ученика и њиховог 
интересовања за стицање знања. 
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8. Географски проблеми Сахарске и Субсахарске Африке. 
9. Културно, економски и политички развој и утицај  САД 
и Канаде на глобалне процесе у свету. 
10. Друштвено-географски процеси у Мексику, Карибима 
и Централној Америци. 
11. Регионално-географске специфичности Јужне 
Америке. 
12. Савремени друштвено-географски развој Аустралије. 
13. Еколошка угроженост Океаније. 
14.Последице климатских промена на Антарктику. 
 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења 
Активност ученика , учешће у презентацији ,домаћи у немим картама,коришћење 
различите литературе, интернет... 

ОС по нивоима ГЕ 1.1.1. ГЕ 2.1.1. ГЕ 3.1.1. ГЕ 3.1.4. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Географски положај Србије у Европи. Време: јануар, фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Разумевање предности географског положаја Србије у Европи 

Упознавање са математичким, физичко –географским , економско-географским положајем 

Стицање знања о величини Србије и проблемима пограничних територија 

И
сх

о
д

и
 Ученик ће бити у стању да установи сличности и разлике географског положаја Србије и суседних држава  

Ученик ће бити у стању да анализира утицај природних услова на друштвено-географски развој Балканског 
полуострва и Подунавља 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Балканско полуострво и Подунавље. 
2. Физичко-географски  положај . 
3. Друштвено-географски положај. 
4. Територија и граница Србије. 
 

Упоредо са теоријском наставом  користе се и неме 
карте за обележавања 
Раде се презентације као групни рад за теме ,,Утицај 
климатских промена у свету  на климу Србије.... 
,,Загађеност вода наших река... 
,,Квалитет земљишта у Србији.... 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења 
Активност ученика , учешће у презентацији ,домаћи у немим картама,коришћење 
различите литературе, интернет... 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.1.1.3. 
2.ГЕ.2.1.1. 

2.ГЕ.1.1.1. 
2.ГЕ.1.2.4. 
2.ГЕ.1.3.2. 

2.ГЕ.2.2.2. 
2.ГЕ.2.1.1.. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Регионализација Србије Време: фебруар, март, април, мај 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање са принципима регионализације 

Разумевање предности сарадње и регионалног развоја на нивоу Србије као важне ставке за приступање 
чланству Европске Уније 

Стицање додатног знања о неразвијени подручјима Србије 

Предузимање мера и начина заштите заштићених подручја наше државе 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да дефинише принципе регионализације и доводи их у везу са савременимпросторно-
функционалним развојем Србије 

Изводи закључке о узајамном односу о физичко-географских и друштвено –географских одлика на развој 
Србије и регионалних целина 

Демонстрира регионалне специфичности развоја становништва,привредеи насеља и њених географских 
регија помоћуопштих и тематскихгеографских карата 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

1. Принципи регионализације. 
2. Политичко-административнипринцип 

регионализације. 
3. Географска регионализација. 
4. Београдска регија. 
5. Војводина. 
6. Косово и Метохија. 
7. Шумадија. 
8. Западно Поморавље. 
9. ВеликоПоморавље. 
10. Јужно поморавље. 
11.  Источна Србија. 
12. Западна Србија. 
13. Старовлашко-рашка висија. 
14. Ибарско-копаонички крај. 
15. Осовине развоја. 
16. Неразвијена подручја. 
17. Заштићена подручја. 

На почетку ове теме ученик се упознсје са значајем 
регионалне поделе Србије 
Упоредо са теоријском наставом користе се и 
попуњавају неме карте 
Раде се презентације ,,Регион Јужног Поморавља и 
локални проблеми.. 
,,Неразвијена подручја Србије и шта знамо о њима.. 
,,Како се ми укључујемо у очувању и заштити нашег  
природног окружења.. 
Ученик ће бити у стању да разликује просторе којима је 
својство осовине развоја у односу на неразвијена 
подручја 
 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 
Ресурси Уџбеник, географски атлас, географске картеПроверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори на постављена питања, активност на часу. 

Начин праћења 
Активно учешће у свим облициа рада  ,..презентације ..н.карте..дебата... 

 

ОС по нивоима 

2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.3.3.3. 
2.ГЕ.3.4.2. 
2.ГЕ.3.1.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 
2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.1.2.4. 

2.ГЕ.2.2.3. 
2.ГЕ.2.1.1. 
2.ГЕ.3.3.1. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Срби ван Србије Време: мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о значају повезивања са нашим људима у дијаспори 

Упознавање са проблемима Срба свуда  у свету 

Сазнање колико је и из којих разлога наших људи отишло ван земље 

И
сх

о
д

и
 

Изводи закључке о узроцима и последицама историјских и савремених миграција на просторни размештај 
Срба у регији и у свету 

Упоређује положај националних мањина у Србији и положај Срба у земљама регије 

Процењује утицај различитих институција на очување националног идентитета Срба ван Србије 

Објашњава географски положај, физичко-географске , друштвено-географске и регионалне одлике 
Републике Српске 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

1. Срби у региону. 
2. Срби у дијаспори. 
3. Организација и активности српске дијаспоре. 
4. Република Српска 

Усмено излагање ,дебата ,дијалог, анализа дијаграма као 
и табела.... 
На адекватну тему израда презентација , семинарских 
радова.... 
Обележавање у немим картама тренутно актуелних 
података.. 

Методе рада Комбиновани  монолошка, дијалошка, текст, демонстративна...]. 
Облици рада Фронтални и индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, географски атлас, географске карте. Историјске карте. Историјски атлас. 
Проверени  подаци са интернета. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмена , писана провера , сналажење на карти , читање дијаграма ,графикона 

Начин праћења 
Учешће и активност на часовима ,провера знања, учешће на презентацијама ,домаћи 
задатак у немим картама 

ОС по нивоима 
2.ГЕ.3.3.1. 
2.ГЕ.3.4.2. 

2.ГЕ.3.3.2. 
2.ГЕ.2.3.1. 

2.ГЕ.3.4.3. 
2.ГЕ.3.2.4. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:  Време:  

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

И
сх

о
д

и
 

. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

  

Методе рада  
Облици рада 
Ресурси  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења  

ОС по нивоима    

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:  Време:  

Ц
и

љ
е

в
и

 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29.  
 

 

Методе рада  
Облици рада  
Ресурси  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти  

Начин праћења  

ОС по нивоима    

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. 

Разред ; Други-природно-математички и друштвено- језички смер. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

До 30 часова ако се укаже потреба за овим облицима рада. Додатна настава се организује за ученике које се пријављују 
за такмичења из географије као и за све заинтересоване ученике. 

Разред ; Други-природно-математички и друштвено -језички смер. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Физика 

Образовни 
профил/смер
: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: Други  

Предмет: Физика 
Недељни 
фонд часова: 

3 
Годишњи 
фонд часова: 

111 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Физика је експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са 
осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет. 

Савремена настава Физике подразумева примену различитих метода и облика рада, 
разноврсних дидактичких поступака у наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава 
и кооперативно учење) који омогућавају остваривање циља и исхода наставе Физике. 

 
Основне методе рада са ученицима у настави Физике су: 

➢ излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
➢ методе логичког закључивања ученика; 
➢ решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
➢ лабораторијске вежбе; 
➢ коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме (домаћи 

задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
Циљеви и задаци наставног 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. 

 
Циљ образовно – васпитног рада:  

➢ развој кључних компетенција неопходних за даље образовање и активну улогу грађанина за живот у савременом 
друштву;  

➢ оспособљавање за самостално доношење одлука о избору занимања и даљег образовања;  
➢ свест о важности здравља и безбедности;  
➢ оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и тимски рад;  
➢ поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и 

уважавања различитости;  
➢ развој мотивације и самоиницијатива за учење, оспосоољавање за самостално учење, способност самовредновања и 

изражавања сопственог мишљења;  
➢ пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког ученика, у складу са његовим 

узрастом, развојним потребама и интересовањима;  
➢ развој свести о себи, стваралачких способности и критичког мишљења;  
➢ развијање ненасилног понашања и успостављање нулте толеранције према насиљу;  
➢ развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне средине и еколошке етике;  
➢ развијање позитивних људских вредности;  
➢ развијање компетенција за разумевање и поштовање људских права, грађанских слобода и способности за живот у 

демократски уређеном и праведном друштву;  
➢ развијање личног и националног идентитета, развијање свести и осећања припадности Републици Србији, 

поштовање и неговање српског језика као матерњег језика, традиције и културе српског народа и националних 
мањина, развијање интеркултуралности, поштовање и очување националне и светске културне баштине. 

 
Општа предметна компетенција: Кроз опште средњошколско учење физике очекује се да ученици повежу физичке 

законе и процесе са практичном применоми 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 обухватају природно научну писменост, која је основ за праћење развоја 

физике као науке, разумевање повезаности физике и савремне технолигије 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. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Молекулско – кинетичка теорија гасова Време: септембар, октобар 



Гимназија, 
Лесковац 
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Упознавање ученика са начином кретања молекула и њиховом расподелом у зависности од брзине, са 
појмовима дифузија и средњи слободан пут, са моделом идеалног гаса и његовим карактеристикама, са 
једначином стања идеалног гаса, са изопроцесима и гасним законима. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• 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; 
• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекули. Кретање молекула 
Расподела молекула гаса по 

брзинама 
Дифузија 
Мерење највероватније брзине 

молекула 
Средњи слободан пут молекула гаса 
Модел идеалног гаса 
Притисак гаса 
Температура 
Једначина стања идеалног гаса 
Изопроцеси и гасни закони 
Гасни термометар 
 
Лабораторијска вежба 

Провера Бојл-Мариотовог закона 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 

Обновити и утврдити градиво из основне школе о кретању 
молекула и вези брзине молекула и температуре средине. 
Дефинисати температуру као меру средње кинетичке енергије 
транслаторног кретања молекула, објаснити појам апсолутне нуле 
и дати везу Келвинове и Целзијусове скале. Анализирати графички 
приказ Максвелове расподеле молекула по брзинама (за разне 
температуре) и објаснити појмове највероватније, средње 
квадратне и средње аритметичке брзине молекула. Описати 
експеримент за мерење највероватније брзине молекула. Укратко 
објаснити појаву дифузије и појам средњег слободног пута 
молекула гаса. Објаснити модел идеалног гаса, формулисати гасне 
законе за изопроцесе и помоћу њих разјаснити апсолутну нулу. 
Извести једначину стања идеалног гаса из гасних закона. Извести 
једначину која повезује притисак идеалног гаса са средњом 
кинетичком енергијом молекула. У оквиру утврђивања градива, 
повезати формулу за притисак са једначином стања гаса и гасним 
законима. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, уређај за проверу Бојл – 
Мариотовог закона 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инстру
менти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.2.1 
2.ФИ.1.2.2.  
2.ФИ.1.2.3. 

2.ФИ.2.1.5. 
2.ФИ.3.2.1. 
2.ФИ.3.2.3. 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Термодинамика Време: октобар, новембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са појмовима унутрашња енергија, количина топлоте, топлотна капацитивност, 
адијабатски процес, ентропија, са првим и другим принципом термодинамике и Карноовим циклусом. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи одговарајуће појмове, величине и законе за описивање енергијских трансформација у 

топлотним процесима и примењује их у конкретним ситуацијама; 
• 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; 
• наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних 

појава и развој природних наука и технологије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Унутрашња енергија и њена промена 
Топлотна размена и количина топлоте 
Први принцип термодинамике 
Рад при ширењу гаса 
Примена првог принципа термодинамике 
на изопроцесе 
Топлотне капацитивности 
Адијабатски процеси 
Повратни и неповратни процеси 
Други принцип термодинамике 
Статистички смисао другог принципа 
термодинамике 
Ентропија 
Основни принцип рада топлотних мотора и 
уређаја за хлађење 
Коефицијент корисног дејства 
Карноов циклус 

Настава се реализује у учионици. 
Наставни садржај има за циљ да оспособи ученике да 

користе појмове и величине којима се описују топлотна својства 
супстанце и да примењују принципе термодинамике. Примена 
Првог принципa термодинамике на гасне изопроцесе у идеалном 
гасу омогућава да ученик анализира дијаграме који приказују 
промене стања гаса у сложеним или цикличним процесима. 
Посебну пажњу би требало посветити смислу темодинамичких 
принципа. Први прицип исказује закон одржања енергије, а Други 
принцип говори о смеру енергијске размене. Приликом тумачења 
Другог принципа термодинамике важно је указати на његов 
статистички смисао. У оквиру ове теме прикладно је користити 
компјутерске анимације као и препоручене демонстрационе 
огледе којим се демострирају статистичка расподела (Галтонова 
даска) и адијабатски процеси (експанзија и компресија). Анализа 
рада топлотних мотора и уређаја за хлађење је добар пример 
примене стечених знања о топлотним појавама.  

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
2.ФИ.1.2.4. 
2.ФИ.1.2.5. 

2.ФИ.2.2.1. 
2.ФИ.2.2.2. 
2.ФИ.2.2.3. 
2.ФИ.2.2.4. 

2.ФИ.3.2.2. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Основи динамике флуида Време: новембар, децембар 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са физичким параметрима којима се описује кретање идеалног флуида, са Бернулијевом 
једначином и њеном применом. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи појмове и законе механике флуида за описивање њиховог кретања и кретања чврстих тела 

у гасовима и течностима; 
• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Физички параметри којима се 
описује кретање идеалног флуида 

Једначина континуитета 
Бернулијева једначина 
Примене Бернулијеве једначине 
 
Лабораторијска вежба 

Провера Бернулијеве једначине 
(Вентуријева цев) 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 

Навести сличности и разлике које постоје између течности и 
гасова и нагласити да заједничко својство покретљивости молекула 
омогућава протицање (струјање) флуида. Обавезно истаћи разлику 
између модела идеалног гаса и идеалне течности. Навести параметре 
који карактеришу стање кретања идеалног флуида, истаћи разлику 
између стационарног и нестационарног струјања флуида. За случај 
стационарног струјања, а на основу закона одржања масе и енергије 
извести једначину континуитета и Бернулијеву једначину. Примену 
Бернулијеве једначине треба представити на следећим примерима: 
мерење брзине истицања течности кроз отвор на суду (Торичелијева 
теорема), мерење брзине струјања флуида (Питоова цев), Магнусов 
ефекат, примене у авијацији. Примере примене прате одговарајући 
демонстраци-они огледи и лабораторијска вежба, помоћу 
Вентуријеве цеви, проверава се важење Бернулијеве једначине. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, уређај за проверу Бернулијеве 
једначине (Вентуријева цев) 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.1.7. 
2.ФИ.2.1.3. 
2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.1.4 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Молекулске силе и фазни прелази Време: децембар, јануар, фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом молекулских сила, топлотним ширењем чврстих тела и течности, структуром 
чврстих тела и кристала, са појмом еластичност чврстих тела, појмовима вискозност и површински напон 
течности, појавом капиларност, са фазним прелазима, Хуковим, Њутновим и Стоксовим законом. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• 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; 

• 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; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекулске силе 
Топлотно ширење чврстих тела и 

течности 
Структура чврстих тела. Кристали 
Еластичност чврстих тела. Хуков закон 
Вискозност у течности. Њутнов и 

Стоксов закон 
Површински напон течности и 

капиларност 
Испаравање и кондензовање, засићена 

пара, кључање 
Топљење и очвршћавање. Сублимација 

и депозиција 
Дијаграми фазних прелаза 
Промене унутрашње енергије при 

фазним прелазима. Једначина топлотног 
баланса 

 
Лабораторијске вежбе 
Одређивање модула еластичности 

жице 
Мерење коефицијента површинског напона 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се часови 
лабораторијских вежби реализују у кабинету. 

Објаснити разлику у резултујућој сили која делује на 
молекул у унуташњости течности и на њеној површини, увести 
појам 

слободне површине течности, анализирати силе отпора 
при кретању флуида и кретању чврстих тела у њима (Стоксов 
закон). Успоставити везу између угла квашења (облика 
мениска) и капиларних ефеката. Промену агрегатних стања 
повезати са променом међусобног средњег растојања молекула. 
Размотрити разлику између еластичних и пластичних 
деформација. Анализирати врсте еластичних деформација и 
увести појмове модула еластичности и модула торзије као 
значајних параметара материјала и чврстих тела. 

Ове појаве илустровати са одговарајућим 
демонстрационим огледима и лабораторијским вежбама. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2ФИ.1.2.2. 
2ФИ.1.2.5. 

2ФИ.2.2.3. 
2ФИ.2.2.4. 
2.ФИ.2.1.3. 

2.ФИ.3.1.2. 
2.ФИ.3.1.4. 

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Електростатика Време: фебруар, март, април 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са основним карактеристикама електричног поља и физичким величина које га 

описују и дефинишу, са појмовима електични дипол, диелектрик и кондензатор. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• користи одговарајуће појмове, величине и законе за тумачење деловања електричног 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 кондензатора од растојања и површине плоча и врсте 
диелектрика; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• наводи примере из свакодневног живота који потврђују значај физике за разумевање природних 
појава и развој природних наука и технологије. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Увод у електростатику. Кулонов закон 
Јачина електричног поља. Линије силе 
Електрични флукс 
Потенцијална енергија електростатичке 
интеракције  и рад у електричном пољу. 
Потенцијал поља и напон 
Еквипотенцијалне површи. Веза јачине 
поља и потенцијала 
Проводник у електричнм пољу. 
Електростатичка заштита 
Електрични дипол. Деловање електричног 
поља на дипол 
Диелектрик у електричном пољу. Јачина 
поља у диелектрику 
Електрична капацитивност проводника 
Кондензатори и њихово везивање 
Енергија електричног поља у кондензатору. 
Запреминска густина енергије електричног 
поља 

Настава се реализује у учионици. 
Са неким од појмова које треба изучавати у оквиру ове 

наставне теме ученици су се упознали у основној школи и њих 
треба даље развијати. Смисао два важна физичка закона, закон 
одржања наелектрисања и Кулонов закон, као и њихову примену, 
требало је ученици да схвате још у основној школи, што би им на 
средњошколском нивоу образовања омогућило да разумеју да се 
при померању наелектрисања у електричном пољу врши рад. Кроз 
различите примере наставник би требало да укаже на постојање 
разлике између позитивне и негативне вредности рада у 
електричном пољу. Познавање електричних својстава материјала 
омогућава сваком ученику боље разумевање њиховог значаја за 
развој нових технологија. 

У наставном процесу потребно је омогућити сваком 
ученику 

да теоријске садржаје из области електростатике, кад год је 
то могуће, учи кроз експериментални рад. Ова област је за то 
изузетно погодна. На пример, да демонстрира електростатичке 
појаве: линије сила поља, еквипотенцијалност, Фарадејев кавез, 
зависност капацитивности плочастог кондензатора од растојања и 
површине плоча и врсте диелектрика у њему. Значај стеченог 
знања је тиме већи што се може непосредно применити у пракси 
(електростатичка заштита, напон на ћелијској мембрани, 
пречишћавање ваздуха...). 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.2. 
2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.1.3.6. 
2.ФИ.2.3.5. 

2.ФИ.3.3.1. 
2.ФИ.3.3.2. 
2.ФИ.3.3.3. 
2.ФИ.3.3.5. 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Једносмерна струја Време: април, мај, јун 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са основним карактеристикама електричне струје и физичким величинама које је 
дефинишу, Омовим законом, Кирхофовим правилима, Џул – Ленцовим законом, Фарадејевим законом, са 
начином везивања отпорника, појмом плазма. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

• користи научни језик физике за описивање физичких појава; 
• 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 металим,а, 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 резултате 
експеримента и процени њихову сагласност са предвиђањима; 

• решава једноставније квалитативне и рачунске проблеме, јасно изрази идеју, објасни поступак 
решaвања и анализира добијени резултат; 

• 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Извори електричне струје и 
електромоторна сила 

Јачина и густина електричне струје 
Омов закон за проводник. Електрична 

отпорнст проводника 
Везивање отпорника 
Џул – Ленцов закон 
Омов закон за струјно коло 
Кирхофова правила 
Електрична проводљивост метала 
Омов и Џулов закон на основу 

електронске теорије проводљивости метала 
Контактни потенцијали. Термоелектричне 

појаве 
Електрична струја у електролитима 
Омов закон и проводљивост електролита 
Фарадејеви закони електролизе 
Термоелектронска емисија. Катодна цев 
Електрична стуруја у гасовима. Врсте 

пражњења у гасовима 
Плазма  
 
Лабораторијске вежбе 
Провера Омовог закона 

Мерење отпора Витстоновим мостом 

Теоријска настава се реализује у учионици, док се 
часови лабораторијских вежби реализују у кабинету. 

Полазећи од структуре супстанције и електричног 
поља увести појмове: електрична струја, проводник, 
изолатор. Једноставно електрично коло једносмерне струје 
искорис-тити за обнављање знања о основним елеменатима 
струјног кола (електрични извор, потрошач, мерни уређај, 
прекидач) и физичких величина као што су електрични 
напон, електромоторна сила, електрична отпорност и јачина 
електричне струје. Омов закон за део кола и за цело 
електрично коло демонстрирати на неком потрошачу и 
представити графички зависност јачине струје од напона. 
Џул-Ленцов закон и Кирхофова правила повезати са 
законима одржања. Навести механизме провођења 
електричне струје у електролитима и навести примере 
њихове примене и формулисати Фарадејеве законе 
електролизе. Нагласити разлику провођења електричне 
струје у вакууму и провођења у гасовима на нивоу 
објашњења појава и њихове примене. Ефекти провођења 
електричне струје су погодни за сумирање и примену 
наученог у овој теми. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 
 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 
Метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 

Ресурси 
Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор, апаратура за извођење 
лабораторијске вежбе 



Гимназија, 
Лесковац 
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Инструмент
и 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по 
нивоима 

2.ФИ.1.3.1. 
2.ФИ.1.3.4. 
2.ФИ.1.3.6. 

2.ФИ.2.3.1. 
2.ФИ.2.3.3. 
2.ФИ.2.1.5. 

2.ФИ.3.3.5. 

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису били успешни. Циљ допунске 
наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које предвиђа 
програм физике у гимназији. Ова настава омогућава укључивање у наставу ученицима који су из оправданих разлога 
били одсутни са редовних часова. 

 

Циљеви су: да ученици кроз разговор сазнају шта су гасови, које их физичке величине описују и која је узајамна 
зависност тих величина. Упознавање са појмом флуида, основним појмовима и начину протицања флуида. Да 
упознају структуру атома, нуклеарне силе и њихове карактеристике. Да науче шта је електично поље и упознају његове 
особине. Да науче шта је електична струја, како настаје и да примењују стечена теоретска знања у решавању задатака 
као и у свакодневном животу. Да упознају достигнућа савремене физике. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава намењена је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова интересовања за физику.  

У оквиру ове наставе могу се продубљивати и проширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, тежи 
задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави. Ученици се слободно опредељују при избору садржаја 
програма. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Хемија 

Образовни 
профил: 

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО ИНФОРМАТИЧКО Разред: 2/8 

Предмет: ХЕМИЈА 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 6 Година: 2021 

Начин 
реализације: 

Програм наставе и учења оријентисан ка исходима наставнику даје већу слободу у креирању 
и осмишљавању наставе и учења. При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи 
разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки 

се лакше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више времена и више 
различитих активности. Потребно је да наставник за сваку наставну јединицу, у фази планирања и 
писања припреме за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе 

специфичне за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и припрема 
наставу самостално и у сарадњи са колегама због успостављања корелација са предметима. У фази 
планирања наставе и учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он не одређује 
садржаје предмета. Препоручен је број часова за реализацију сваке теме који укључује 
демонстрационе огледе. Ако у школи не постоје супстанце за извођење предложених 
демонстрационих огледа , огледи се могу извести са доступним супстанцама.Програм наставе и 
учења хемије првенствено је оријентисан на процес учења и остваривање исхода. Исходи су искази 
о томе шта ученици умеју да ураде на основу знања која су стекли учећи хемију. Они омогућавају 
да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и међупредметним компетенцијама и 
стандардима постигнућа. Исходи представљају ученичка постигнућа и као такви су основна водиља 
наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и учења хемије је тематски конципиран. 
За сваку тему предложени су кључни појмови садржаја, а ради лакшег планирања наставе предлаже 
се оријентациони број часова по темама.У целокупном наставном процесу у области биохемије 
важно је стално успостављати везе са претходно ученим садржајем органске хемије. Основне методе 
рада са ученицима у настави хемије  су: 

• излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе огледе; 
• методе логичког закључивања ученика; 
• решавање проблема (квалитативни и квантитативни); 
• коришћење и других начина рада који доприносе бољем разумевању садржајa теме 

(домаћи задаци, семинарски радови, пројекти, допунска настава, додатна настава...) 

 
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

 Циљ наставе 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. 

 

 Задаци наставе хемије да ученици: 

• развију хемијску научну писменост и способност комуникација у хемији; 

• разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског изучавања; 

• разумеју однос условљености својстава супстанци њиховом структуром; 

• разумеју условљеност својстава хемијског система његовим квалитативним саставом и квантитативним односом 
његових компоненти; 

• примењују основне хемијске концепте за тумачење хемијских структура и процеса: 

• развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема, логичко и критичко мишљење; 

• развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван ставпрема учењу; 

• развију свест о сопственом знању и потреби за перманентним хемијским образовањем. 

• oспособе се за претраживање хемијских информација применом савремених информационих технологија; 
• унапреде сарадњу и тимски рад. 

 

 I - ТЕМА/МОДУЛ: ОРГАНСКЕ СУПСТАНЦЕ У НЕЖИВОЈ И 
ЖИВОЈ ПРИРОДИ 

Време: септембар  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
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 -да се ученици упознају с предметом, задацима и методама органске хемије као и са обавезном 
литературом коју ће користити при раду. 

 

И
сх

о
д

и
 -опише заступљеност органских супстанци у живим и неживим системима;  

- објасни порекло органских загађујућих супстанци и утицај на здравље и животну средину; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Увод у органску хемију 
-Природне и синтетичке органских супстанци ---   

Заступљеност,улога и утицај органских супстанци на 
здравље и животну средину 

 
 
 

 

У овој наставној теми ученици стичу увид о 
заступљености органских једињења у неживој и живој 
природи, наводе хемијски састав нафте, земног гаса и 
угља, објашњавају њихово порекло у литосфери, као и 
њихов значај (сировине) за добијање многих органских 
комерцијалних производа. Информативно разматрају 
заступљеност органских супстанци у живим системима, 
подсећају се градива хемије претходно ученог у 8. 
разреду основне школе, као и градива биологије, о 
биолошки важним органским једињењима 
(беланчевине, угљени хидрати, масти, нуклеинске 
киселине. Такође, они сазнају о хемијском саставу и 
значају синтетичких комерцијалних органских 
супстанци (лекови, боје, вештачка влакна,...), као и о 
структури и примени органских полимера (пластика, 
гума). У оквиру разматрања структуре биомолекула 
очекује се да ученици уоче постојање више 
функционалних група у овим молекулима, да могу да 
буду молекули малих молекулских маса, али и веома 
великих (мономери и полимери), да могу бити различите 
сложености, да поред природних биомолекула постоје 
синтетички и полусинтетички производи, на пример, 
антибиотици, алкалоиди, вештачки хормони итд. На 
овом месту ученици би требало да разматрају различите 
природне производе у саставу намирница, важност 
здраве исхране засноване на познавању које су 
намирнице извор појединих биолошки важних 
органских једињења, до којих поремећаја долази 
уколико се природна равнотежа између биомолекула 
наруши, и да супстанце антропогеног порекла могу 
утицати на ту равнотежу и довести до поремећаја 
метаболизма у живим системима. У оквиру ове теме 
предлаже се демонстрација узорака органских 
супстанци (на пример: n-хексан, стеаринска киселина, 
сахароза, витамин C) и молекулских модела 
биомолекула. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Проблемски задаци 

ОС по нивоима              

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  СВОЈСТВА И КЛАСИФИКАЦИЈА 
ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ 

 

Време: септембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- да ученици понове, прошире и продубе знања о предмету изучавања органске хемије, 

својствима атома угљеника, структури молекула органских једињења, начинима представљања 
молекула органских једињења као и да усвоје знања о основним карактеристикама органских реакција 

 

 

 

И
сх

о
д

и
 

− разликује молекулске формуле органских од неорганских једињења; 

− описује повезаност органских и неорганских супстанци; 

– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са саставом, структуром њихових 
молекула, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

 
 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Структуре и формуле органских једињења 
-Функционалне групе органских једињења 
-Типови органких реакција 

У овој наставној теми ученици формирају разумевање 
најважнијих принципа на основу чега могу објашњавати 
и предвиђати физичка и хемијска својства органских 
једињења. Учење започињу разматрањем значења и 
важности појма функционалне групе, сврставањем 
једињења на основу функционалне групе у одговарајуће 
класе органских једињења и разматрањем како се на 
основу познавања функционалне групе (а тиме и 
припадности одређеној класи органских једињења) могу 
предвиђати физичка и хемијска својства једињења. Од 
ученика се очекује да на основу познавања природе 
хемијских веза, као и природе међумолекулских 
интеракција, закључују о агрегатном стању органских 
једињења, разликама у температури кључања и 
топљења, и да на основу поларности молекула закључују 
о растворљивости органских једињења и њихових смеша 
у поларним и неполарним растварачима. На основу 
познавања својстава функционалних група и 
карактеристика хемијских веза (поларност), од ученика 
се очекује да претпоставе тип хемијске реакције 
(адиција, супституција, елиминација) којима дата класа 
једињења подлеже, да пишу хемијске једначине 
типичних реакција. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: УГЉОВОДОНИЦИ Време: септембар, октобар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

- да ученици усвоје знања о номенклатури, физичким и хемијским својствима алкана и циклоалкана. 

- да ученици понове, прошире и продубе знања о алкенима и алкинима, усвоје знања о диенима, 
физичким и хемијским својствима, примени и значају ових једињења у свакодневном животу. 

- да ученици прошире и продубе знања о добијању, физичким и хемијским својствима алкина. 

- да ученици понове, прошире и продубе усвојена знања о номенклатури, физичким и хемијским 
својствима ароматичних угљоводоника. 

- да ученици усвоје знања о номенклатури, физичким и хемијским својствима халогених деривата 
угљоводоника, њиховој примени и значају у свакодневном животу. 

 

 

И
сх

о
д

и
 

– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са њиховим саставом, структуром њихових 
молекула, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

 – именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући различите 
видове изомерије;  

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким својствима 
представника сваке класе;  

– објасни и једначинама хемијских реакција илуструје повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући услове под којима се реакције одвијају 

-опише састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима и њихов значај у свакодневном 
живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Класификација угљоводоника 
-Алкани: номенклатура, структура, изомерија, 
тетрагонална хибридизација 
-Алкани: физичка и хемијска својства 
-Циклоалкани 
-Алкени: номенклатура, структура, изомерија, тригонална 
хибридизација 
--Алкени: физичка и хемијска својства 
--Алкини: номенклатура, структура, изомерија, дигонална 
хибридизација 
--Алкини: физичка и хемијска својства 
-Диени: подела, хемијска својства 
-Халогени деривати 
 
- 
 
 

У оквиру ове теме од ученика се очекује да класификују 
угљоводонике према природи угљоводоничног низа и 
функционалних група. На основу физичких и хемијских 
својстава уочавају и објашњавају разлике између 
ацикличних и цикличних угљоводоника, између 
засићених и незасићених ацикличних угљоводоника и 
између алицикличних и ароматичних угљоводоника. На 
основу назива по IUPAC номенклатури од ученика се 
очекује да самостално пишу формуле хемијских 
једињења и на основу формула хемијских једињења 
пишу називе по IUPAC номенклатури. Приликом 
изучавања својстава угљоводоника од ученика се 
очекује да повежу хемијску реактивност са структуром 
молекула, да самостално пишу једначине хемијских 
реакција. У оквиру ове теме су предложена два 
демонстрациона огледа: испитивање растворљивости 
угљоводоника (на пример хексана и бензена у води) и 
реакција сагоревања угљоводоника (на пример 
сагоревање природног гаса у Бунзеновом пламенику и 
сагоревање свеће при чему ученици на основу пламена 
могу да увиде разлику између  потпуног и непотпуног 
сагоревања). 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења Домаћи задатак 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима 
ХЕ.1.3.1. ХЕ. 1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. ХЕ. 1.3.4. 

ХЕ. 2.3.1. 
ХЕ.2.3.2.ХЕ.2.3.3. ХЕ. 
2.3.4. 

ХЕ. 3.3.1. ХЕ. 3.3.3. ХЕ. 
3.3.4. ХЕ. 3.3.5. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ 
Време:октобар,новембар,децемб
ар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- да ученици прошире и продубе усвојена знања о номенклатури, физичким и хемијским својствима 
алкохола, као и да ученици усвоје знања о фенолима и етрима. 

- да ученици усвоје знања о структури и номенклатури алдехида и кетона. 

- да ученици усвоје знања о добијању и физичким својствима алдехида и кетона. 

- да ученици усвоје знања о хемијским својствима алдехида и кетона. 

- да ученици понове, прошире и продубе усвојена знања о номенклатури, физичким и хемијским 
својствима карбоксилних киселина, као и да усвоје знања о дериватима карбоксилних киселина. 

 

И
сх

о
д

и
 

– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са њиховим саставом, структуром њихових 
молекула, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

 – именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући различите 
видове изомерије;  

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким својствима 
представника сваке класе;  

– објасни и једначинама хемијских реакција илуструје повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући услове под којима се реакције одвијају 

-опише састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима и њихов значај у свакодневном 
живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Органско кисеонична једињења-подела 
-Алкохоли: хомологи низ, номенклатура, изомерија 
-Алкохоли: физичка и хемијска својства 
- Ди и полихидроксилни алкохоли 
-Феноли:хомологи низ, номенклатура, изомерија 
-Феноли: физичка и хемијска својства 
--Алдехиди и кетони: хомологи низ, номенклатура, 
изомерија 
-Алдехиди и кетони: физичка и хемијска својства 
-Карбоксилне киселине: подела, хомологи низ, 
номенклатура,  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ученици разликују да је хидроксилна функционална 
група код алкохола везана за алкил-, а код фенола за 
арил-групу и да према томе објашњавају разлику у 
реактивности алкохола и фенола. ченици разликују 
алдехиде од кетона на основу тога да ли је карбонилна 
група везана за алкил- (или арил-) групу и водоник, или 
за алкил-, или арил-групе. Ученици карбоксилне 
киселине идентификују према карбоксилној 
функционалној групи и објашњавају како заменом 
хидроксилног фрагмента у оквиру карбоксилне групе 
настају деривати карбоксилних киселина. Очекује се да 
ученици објашњавању и пореде физичка својстава 
различитих органских једињења са кисеоником 
(температуре топљења и кључања, растворљивост у 
води) на основу познавања структура молекула, 
поларности и међумолекулских интеракција. Користећи 
IUPAC номенклатуру ученици именују органска 
кисеонична једињења, а користе и уобичајене 
(тривијалне) називе органских супстанци које имају 
примену у свакодневном животу. Важно је да ученици 
наводе значај и примену алкохола у свакодневном 
животу (укључујући и злоупотребу): метанола, етанола, 
етилен-гликола, глицерола. У оквиру демонстрационих 
огледа ученици уочавају да се у току алкохолног врења 
од шећера добијају алкохол етанол и угљен-диоксид. 
Затим, демострационим огледом се доказује поларност 
алкохола (растварањем етанола у води). Сагоревањем 
алкохола треба да уоче да етанол сагорева потпуно до 
угљен-диоксида и воде. На основу демонстрационих 
огледа ученици треба да уоче да се оксидацијом 
примарних алкохола добијају алдехиди, секундарних 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

кетони, а да даљом оксидацијом настају карбоксилне 
киселине (са истим или мањим бројем C-атома у 
молекулу). Даље, кроз демонстрационе огледе ученици 
треба да сазнају да се алдехиди, за разлику од кетона, 
могу оксидовати и благим оксидационим средствима 
(ово се може показати реакцијом са Толенсовим и 
Фелинговим реагенсом). Посматрањем 
демонстрационих огледа ученици би требало да уоче 
разлике у растворљивости карбоксилних киселина у 
води и органским растварачима, упоређују киселост и 
дејство карбоксилних киселина на метале, базe и 
NaHCO3.  

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима 
ХЕ.1.3.1. ХЕ. 1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. ХЕ. 1.3.4. 

ХЕ. 2.3.1. 
ХЕ.2.3.2.ХЕ.2.3.3. ХЕ. 
2.3.4. 

ХЕ. 3.3.1. ХЕ. 3.3.3. ХЕ. 
3.3.4. ХЕ. 3.3.5.ХЕ. 
3.3.6.ХЕ.3.3.7. 
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V - ТЕМА/МОДУЛ: ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ И 
СУМПОРОМ 

Време:јануар, фебруар  
Ц

и
љ

е
в

и
 - да ученици усвоје знања о физичким и хемијским својствима органских једињења са азотом и 

сумпором, примени и значају ових једињења у свакодневном животу. 

 

И
сх

о
д

и
 

– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са њиховим саставом, структуром њихових 
молекула, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

 – именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући различите 
видове изомерије;  

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким својствима 
представника сваке класе;  

– објасни и једначинама хемијских реакција илуструје повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући услове под којима се реакције одвијају 

-опише састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима и њихов значај у свакодневном 
живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Нитро једињења: номенклатура,физичка и хемијска 
својства 
-Амини: номенклатура, физичка и хемијска својства 
-Тиоли:  номенклатура,  физичка и хемијска својства 

Органска једињења са азотом и сумпором ученици 
класификују на основу функционалних група. Од 
ученика се очекује да пишу формуле и називе нитро-
једињења, амина, амонијум-соли и тиола. О физичким 
својствима ових једињења ученици могу учити кроз 
заједнички преглед. Ради стицања функционалних 
знања, потребно је да ученици разматрају информације 
о примени ових супстанци, и да их повезују са 
структуром и својствима супстанци. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима 
ХЕ.1.3.1. ХЕ. 1.3.2. 
ХЕ.1.3.3. ХЕ. 1.3.4. 

ХЕ. 2.3.1. 
ХЕ.2.3.2.ХЕ.2.3.3. ХЕ. 
2.3.4. 

ХЕ. 3.3.1. ХЕ.3.3.2.        ХЕ. 
3.3.3. ХЕ. 3.3.4.       ХЕ. 
3.3.5.                                 ХЕ. 
3.3.6. ХЕ.3.3.7. 
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: УГЉЕНИ ХИДРАТИ Време:фебруар  

Ц
и

љ
е

в
и

 
Упознавање ученика са појмом угљени хидрати, поделом, њиховим физичким и хемијским особинама, 

стереоизимеријом, приказивање Хејвортовим и Фишеровим формулама и  метаболизмом. 
И

сх
о

д
и

 

– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са њиховим саставом, структуром њихових 
молекула, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

 – именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући различите 
видове изомерије;  

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким својствима 
представника сваке класе;  

– објасни и једначинама хемијских реакција илуструје повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући услове под којима се реакције одвијају 

-опише састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима и њихов значај у свакодневном 
живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Угљени хидрати-дефиниција,подела, физичка својства и 
распрострањеност у природи 
Моносахариди-структура, подела ,номенклатура 
Фишерове пројекционе формуле 
Полуацетални и полукетални  облици  
моносахарида.Хејвортове перспективне формуле 
Стереоизомерија моносахарида 
Хемијске особине моносахарида: реакције 
оксидације,редукције,дехидратације,образовање 
озазона и гликозида 
Молишова реакција. Реакције са Толенсовим и 
Фелинговим реагенсом.  
Дисахариди: малтоза, целобиоза, лактоза, сахароза и 
трехалоза. Добијање сахарозе 
Полисахариди: скроб, гликоген,целулоза. 
 
 

У оквиру теме од ученика се очекује да класификују 
моносахариде према броју атома угљеника, да разликују 
моносахариде према функционалним групама. На 
основу назива они пишу молекулске, Фишерове и 
Хејвортове формуле глукозе, фруктозе и галактозе, а на 
основу формула дају називе угљеним хидратима, 
објашњавају и пишу формуле и називе изомера. Очекује 
се да ученици познају заступљеност угљених хидрата, да 
опишу процес фотосинтезе и да објасне улоге угљених 
хидрата у живим системима. У оквиру ове теме од 
ученика се очекује да опишу метаболизам угљених 
хидрата, процес варења хране, настајања глукозе, 
главног извора енергије у организму, да уочавају 
разлику у варењу полисахарида целулозе и скроба, да 
објасне улогу инсулина у регулацији нивоа глукозе у 
крви, и последице које настају услед вишка или мањка 
глукозе у крви.  

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ. 1.4.1. ХЕ. 1.4.2. ХЕ. 2.4.1.  
ХЕ. 3.4.1. ХЕ. 3.4.2. ХЕ. 
3.4.3. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: ЛИПИДИ Време:март  

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика са појмом липиди, њиховом поделом, физичким  и хемијским  својствима, 
метаболизмом. Такође, упућивање на реакцију естерификације и сапонификације, значај и структуре 
фосфоглицерида, сфинголипида, стероида, стероидних хормона и жучних киселина. 

И
сх

о
д

и
 

– повезује физичкa и хемијска својства органских једињења са њиховим саставом, структуром њихових 
молекула, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама; 

 – именује и хемијским формулама прикаже представнике класа органских једињења укључујући различите 
видове изомерије;  

– класификује органске супстанце према називу и формули и повезује их са заједничким својствима 
представника сваке класе;  

– објасни и једначинама хемијских реакција илуструје повезаност различитих класа органских једињења, 
укључујући услове под којима се реакције одвијају 

-опише састав и својства органских супстанци у комерцијалним производима и њихов значај у свакодневном 
живот 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Подела липида, масне киселине, неутралне масти,воскови. 
Сапуни и детерџенти. 
Фосфоглицериди: лецитин и кефалин 
Сфинголипиди:сфингомијелин 
Осапуњиви липиди. 
Неосапуњиви липиди. 
Хидрогенизација и сапонификација. 
Метаболизам липида. 
 

Као увод у тему важно је да ученици уоче да су липиди 
биолошки важна органска једињења међусобно слична 
по физичким својствима, растворљивости, а да имају 
разноврсне хемијске структуре и вишеструке улоге у 
живим организмима. Очекује се да ученици 
класификују липиде према хемијском саставу на 
једноставне (неосапуњиви) и сложене (осапуњиви) и да 
разумеју да даља класификација масти такође зависи од 
њиховог хемијског састава. Ученици треба да се подсете 
формула масних киселина, које улазе у састав сложених 
липида, и да допуне знања о неким природним масним 
киселинама. Важно је да познају значај уношења 
есенцијалних масних киселина у организам и последице 
њиховог недостатка. Очекује се да хемијским 
једначинама представљају настајање неутралних масти, 
да објашњавају како врсте масних киселина утичу на 
физичка и хемијска својства масти, да примењују 
претходно стечена знања о реакцији сапонификације и 
примени неутралних масти за прављење сапуна. Од 
ученика се очекује да наводе да реакцијом 
естерификације масних киселина и тзв. масних алкохола 
настају воскови, наводе улогу воскова и употребу у 
свакодневном животу. Стероиде разматрају као 
значајну групу липида с низом функција у организму. 
Очекује се да познају да стероидни хормони и жучне 
киселине настају из холестерола, како се класификују на 
основу структуре и биолошке функције, да наводе 
њихову биолошку функцију, и да уоче неопходност 
стероидних хормона и жучних киселина у људском 
организму. Кроз демонстрациони оглед ученицима је 
потребно приказати нека физичка својства липида (на 
пример приказати узорак јестивог уља и животињске 
масти, где ученици могу да спознају разлике у 
агрегатном стању масти и уља; потребно је показати и да 
се масти и уља не растварају у води, а да се растварају у 
неполарним растварачима као што су бензен, 
хлороформ, етар и др). 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
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VIII - ТЕМА/МОДУЛ: АМИНО КИСЕЛИНЕ, ПЕПТИДИ И 
ПРОТЕИНИ 

Време:април, мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 Упознавање ученика са амино-киселинама, класификацијом, физичким и хемијским особинама, уз 
посебан осврт на пептидну везу, затим и структурну организацију протеина.Такође, упознавање са енизимима 
и факторима који утичу на активност ензима, биосинтезом протеина и значају амино-киселина. 

И
сх

о
д

и
 

• описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -наводи значај и примену природних и синтетичких биомолекула 
• -критички разматра употребу биомолекула, њихов утицај на здравље и околину 
• -именује и хемјским формулама приказује мономерне јединице биополимера 
• -повезује структуру биомолекула са њиховим физичким и хемијским својствима 
• -објашњава хемијске промене једноставних биомолекула у организму и пише једначине реакција којима то 

илуструје 

• -класификује биомолекуле према производима хидролизе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Аминокиселинe-структура,подела,номенклатура, физичке 
особине 
Реакције аминокиселина – реакције на карбоксилној и 
амино групи 
Реакције бочног низа АК и заједничке реакције на амино 
и карбоксилној групи 
Структура протеина .Својства пептидне везе.Веза између 
примарне и тродимензионалне структуре протеина 
Подела протеина.Физичка и хемијска својства протеина 
Доказне реакције за пептиде и протеине: биуретска и 
ксантопротеинска реакција 
Таложење протеина загревањем, конц минералним кис, 
солима тешких метала, алкохолом, амонијум-сулфатом 
Ензими-подела, својства и механизам њиховог деловања 
Утицај различитих фактора на актиност ензима. 
Регулација активности ензима.Антитела. 
Хормони-значај,структура,подела. 
 
 

Ученици класификују амино-киселине на основу 
структуре и својстава бочног низа и разликују 
есенцијалне амино-киселине. Очекује се да класификују 
протеине према саставу, растворљивости, биолошкој 
функцији или облику молекула, као и да препознају 
сложене протеине према природи непротеинске 
компоненте, тј. према простетичној групи. Од ученика 
се очекује да описују четири нивоа структурне 
организације протеина, да уочавају постојање 
водоничних веза, интрамолекулских, хидрофобних 
интеракција бочног низа, дисулфидних веза и 
интермолекулских интеракција на примерима, и да 
повезују с биолошком активношћу протеина у живим 
системима. Ученици уочавају разлику између хидролизе 
којом се раскидају пептидне везе и денатурације 
протеина којом се нарушавају интеракције које 
стабилизују секундарну, терцијарну и кватернерну 
структуру. На примерима објашњавају начине 
денатурације протеина. Ученици наводе улогу и класе 
ензима. Препознају их по називу и повезују с реакцијом 
коју катализују. Наводе факторе који утичу на 
активност ензима. Препознају функционисање 
метаболизма, описују и анализирају процес варења 
хране у сврху добијања енергије која се конзервира и 
даље користи у организму. Демонстрационим огледима 
потребно је испитати киселинско-базна својства 
водених раствора аминокиселина, затим извести 
реакцију са нинхидрином која показује заједничку 
реакцију карбоксилне и амино групе. Од доказних 
реакција потребно је извести биуретску и 
касантопротеинску реакцију. Ученицима је потребно 
демонстрирати и денатурацију протеина (дејством 
температуре, концентрованим минералним киселинама, 

Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ. 1.4.1. ХЕ. 1.4.2. ХЕ. 2.4.1. ХЕ. 3.4.4. 
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солима тешких метала, алкохолом, амонијум-
сулфатом). 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ. 1.4.1. ХЕ. 1.4.2. ХЕ. 2.4.2. 
ХЕ. 3.4.5. ХЕ. 3.4.6. ХЕ. 
3.4.7. ХЕ. 3.4.8. 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ Време: мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са улогом ДНК и РНК, разликом у њиховом саставу и појашњавањем основних 
принципа и значаја процеса репликације, транскрипције и транслације 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -објашњава основне принципе и значај процеса репликације, транскрипције и транслације 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основне структурне јединице нуклеинских киселина. 
Номенклатура нуклеозида и нуклеотида 
Структура и функција ДНК. Двострука структура ДНК и 
комплементарност полинуклеотидних ланаца 
Структура и функција РНК. Синтеза РНК – транскрипција 
генетичке информације Генетичка шифра 
Биосинтеза протеина 
 

Од ученика се очекује да наводе улогу ДНК и РНК, да 
описују разлике у саставу нуклеотида и нуклеозида, 
дезоксирибонуклеотида и рибонуклеотида, називе 
структурних јединица у саставу ДНК и РНК, да описују 
да молекул ДНК настаје повезивањем 
дезоксирибонуклеотида, да се молекул састоји из два 
ланца који су међусобно повезани водоничним везама, 
док молекул РНК настаје повезивањем рибонуклеотида 
и да је једноланчани молекул. Од ученика се очекује да 
објашњавају основне принципе и значај процеса 
репликације, транскрипције и транслације  

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
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Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ. 1.4.1. ХЕ. 1.4.2. ХЕ. 2.4.3. ХЕ.3.4.8. 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: ВИТАМИНИ Време: мај  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом витамини, њиховом поделом, биохемијском улогом и значајем. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -објашњава основне принципе и значај процеса репликације, транскрипције и транслације 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Класификација, структура и својства витамина 
Веза између витамина и метаболизма 
 

У уводном делу теме ученици разматрају неопходност 
витамина за правилно функционисање организма, 
важност витамина у биохемијским реакцијама (улазе у 
састав коензима или простетичних група ензима), и 
немогућност синтезе витамина у људском организму. 
Очекује се да уоче да су витамини органска једињења 
разноврсне структуре и да се не класификују према 
хемијској структури, већ према растворљивости, на 
витамине растворне у мастима (липосолубилне) и 
растворне у води (хидросолубилне). Очекује се да 
наводе биохемијску улогу витамина, како се 
манифестује авитаминоза, тј. које болести настају услед 
недостатка витамина. За ученике је важно да познају 
које намирнице су извор витамина и значај њиховог 
уношења у организам разноврсном исхраном у циљу 
задовољења потреба за неопходним количинама 
витамина  и нормалног функционисања организма. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 
Домаћи задатак 
Усмени одговори 
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Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ. 1.4.1. ХЕ. 1.4.2.             

 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ: АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ Време: јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом алкалоиди и антибиотици , њиховим пореклом, поделом, добијањем и 
њиховим корисним дејством, али и злоупотребом. 

И
сх

о
д

и
 

• -описује заступљеност биомолекула у живим системима и наводи њихову улогу, физичко дејство имајући у 
виду корисне и штетне аспекте 

• -објашњава основне принципе и значај процеса репликације, транскрипције и транслације 

• -квантитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Алкалоиди.Природни извори  и подела.  
Физиолошко дејство,значај алкалоида и њихова 
злоупотреба. 
Алкалоиди 
Антибиотици.Подела, природни извори за изоловање 
Улога, примена и механизам деловања антибиотика 
Антибиотици 
 

У оквиру теме ученици наводе биљно порекло 
алкалоида, као и њихово физиолошко дејство. 
Класификују алкалоиде према структури на алкалоиде 
који садрже азот ван прстена и алкалоиде који садрже 
азот у прстену. Очекује се да ученици објашњавају 
добијање алкалоида из биљака или синтетичким путем, 
да познају њихов значај због корисног терапеутског 
дејства, али и ризике и злоупотребу алкалоида, као и да 
је наркоманија један од највећих социјалних и 
здравствених проблема данашњице. Очекује се да 
ученици дефинишу шта су антибиотици, да класификују 
антибиотике на основу структуре и наводе најзначајније 
антибиотике из сваке групе, начин њиховог добијања и 
дејство. Они би требало да познају спектар деловања 
антибиотика, значај одређивања антибиограма, начин 
коришћења антибиотика, и могуће нежељено споредно 
дејство. Алкалоиди и антибиотици су погодне теме за 
пројектну наставу, да ученици планирају истраживање, 
спроведу га, елаборирају, критички процењују добијене 
резултате о употреби алкалоида или антибиотика. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ. 1.4.3. ХЕ. 1.4.4.             



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

XI - ТЕМА/МОДУЛ: OРГАНСКЕ ЗАГАЂУЈУЋЕ СУПСТАНЦЕ И 
ОДРЖИВА ПРОИЗВОДЊА 

Време: јун 
Ц

и
љ

е
в

и
  Упознавање ученик са значајем  безбедног поступања са супстанцама, начине њиховог правилног 

складиштења, а са циљем очувања здравља и животне средине, схвата допринос хемије за очување и 
унапређење квалитета животне средине 

И
сх

о
д

и
 -  критички процени последице људских активности које доводе до загађивања воде, земљишта и ваздуха и 

објасни значај планирања и решавања проблема заштите животне средине; 

 – кванитативно тумачи хемијске промене и процесе у реалном контексту 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Рециклирање,биоотпад 
-Медицински и прехрамбени отпад 
-Одржива производња 
-Циркуларна економија 
-Управљање отпадом 
 

При разматрању загађивања животне средине ученици 
би требало да сагледају сложеност проблема, да он 
обухвата узрок, интензитет, трајање, здравствене, 
еколошке, економске, естетске и друге ефекте, а да 
производња хране, енергије, лекова, материјала, 
неопходних за опстанак човека, обухвата поступке и 
хемијске реакције у којима настају потребни производи, 
а уз њих и супстанце које се могу означити као отпад, 
због чега се све више различитих супстанци може наћи у 
природи. Потребно је да ученици уочавају да супстанце 
доспевањем у животну средину, зависно од њихових 
физичких и хемијских својстава, могу изазвати промене, 
мањег или већег интензитета, као и да почетна промена 
може покренути серију других промена. Ученици би 
требало да идентификују загађујуће органске супстанце 
које могу изазвати нарушавање квалитета животне 
средине и изворе загађивања, тј. места на којима оне 
улазе у животну средину (димњак, излазне цеви отпадне 
воде, незаштићене депоније отпадног материјала). У 
разматрању процеса изазваних загађујућим 
супстанцама, важно је да ученици уочавају да се за 
сагледавање њиховог утицаја на животну средину 
морају узети у обзир и бројни природни фактори 
(промена температуре, кретање ваздуха, промена 
влажности ваздуха, кретање воде, итд), као и 
интеракције до којих долази између загађујућих 
супстанци, да је потребно пратити међусобну повезаност 
процеса у животној средини, да промена у једном 
сегменту животне средине изазива одређене промене у 
свим осталим сегментима. У оквиру теме потребно је да 
ученици разматрају мере које се могу предузети у циљу 
спречавања загађивања ваздуха, воде и земљишта. 
Ученици треба да ураде анализу производње у којој је 
основно мерило финансијски ефекат тј. добит и 
ефикасност (повећање производње и прихода, уз 
смањење трошкова) и производње у којој је најважније 
одрживост ресурса (земљишта, воде) и очување животне 
средине и биодиверзитета. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода писаних радова 
Метода читања и рада на тексту 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, у пару, индивидуални , комбиновани 
Ресурси Наставна средства: уџбеник, збирка, рачунар, пројектор 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 
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ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе хемије јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују 

за хемију и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и вештина 

ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе хемије: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода; 

-оспособити ученике да разумеју квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола, формула и 

једначина;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење; 

-развијати експерименталне вештине за правилно и безбедно, по себе и друге, руковање лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;    

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

-омогућавати ученицима да на основу различитих израчунавања разумеју квантитативни аспект хемијских 

промена и практично га примењују. 

 

 

  

Начин праћења 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

ОС по нивоима ХЕ.1.5.1.             

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе хемије јесте да се ученицима који нису савладали садржаје хемије омогући лакше 

укључивање у редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним хемијским појмовима ради лакшег уклапања у редовни 

наставни процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења хемијских садржаја ради развијања 

самосталности у учењу. 
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Физичко и здравствено васпитање 

Образо
вни профил: 

     Ученици са посебним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: 
  

2    

Предме
т: 

     Физичко и здравствено 
васпитање 

Недељн
и фонд 
часова: 

  
2    

Годиш
њи фонд 
часова: 

  
74    

Просветни гласник: Број 

8
8/17,27
/18,10/
19 

6
/20      

Година: 
2

020    

Начин 
реализације: 

     У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални,групни и рад у 
паровима.Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања.Оцењивање се остварује тако 
што се прате активности на часу,активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
                         Циљеви и задаци наставног предмета: 

     -да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са вредностима 
физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља 

 и даљег професионалног развоја. 

 

                         Циљ образовно – васпитног рада је:. 

 

- да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју личности ученика 

(когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени 
моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним 

 условима живота и рада. 

 

                        Задаци образовно – васпитног рада 

 

-подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

-развој и усавршавање моторичких способности 

-стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе на 
тлу,спорстке игре...) 

-стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика. 

-формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање. 

-стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:   Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

И
с
х
о
д
и 

         ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи прави 
план активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 
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-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 

2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 

места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

 

     Упознавање ученика са планом 
рада,циљевима и задацима, 

Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин 
праћења 

  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по 
нивоима 

                  

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
Време:   октобар   

Ц
иљ
ев
и 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

И
сх
од
и 

   ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

     МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, АТЛЕТИКА 

- комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

- користи усвојене технике у свакодневном  животу 

- доводи у везу развој физичких способности(издржљивости, брзине и снаге) са трчањем 

     ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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10. Тестирање физ.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине и  заблуде о алкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техника трчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајно трчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и 
заблудама о алкохолу у скопу здравственог 
васпитања.Стицање вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин 
праћења 

Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 

ОС по 
нивоима 

 1.1.3   1.1.4  1.1.7  
1.1.9 

  2.1.4  2.1.5 2.1.7       

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
Време:     новембар 

Ц
иљ
ев
и 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

И
сх
од
и 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

          ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз 

игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања 
лопте,користи и примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

П
раћењ
е 

Инструмент
и 

 одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин 
праћења 

      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по 
нивоима 

     1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
Време:    децембар  

Ц
иљ
ев
и 

     Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

И
сх
од
и 

  

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   ПЛЕС 

-Изведе кретања у различитом ритму;Игра народно коло,Изведе основне кораке 

плеса из народне традиције других култура;Изведе вежбе и саставеуз музичку пратњу; 

Изучавање друшвених игара и једног кола из географског подручја где ученици живе 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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26. Блок-двојни и тројни 
27.Чување блока и игра на смањеном терену 
28.Улога либера у одбојци 
29.Постава 5:2 и 5:1 распоред позиција играча по 
     специјалности 
30.Увежбавање пређених елемената игре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 
 

     Ученик усваја технику играња 
одбојке,правила понашања у школи,изводи разна 
кретања  у различитим ритмовима  и савладава кораке за 
народна кола. 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси        Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин 
праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по 
нивоима 

   1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

 

V - ТЕМА/МОДУЛ:       Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
Време:     Јануар 

Ц
иљ
ев
и 

Стицање знања и вештина из одбојке 

И
сх
од
и 

    

       ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

         ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањемпоштује правила 
понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама        

   

Наставнe јединицe Начин реализације 

     35.  Одбојка-.Игра са применом правила игре 
           36.Одбојка-.Одељењско такмичење 
            

       Ученик усваја технику играња 
одбојке,правила понашања у школи,изводи разна 
кретања  у различитим ритмовима 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
       Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

П
раће
ње 

Инструмент
и 

 одбојкашка лопта,мрежа     

Начин 
праћења 

  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по 
нивоима 

    1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
 

Време:  Фебруар    

Ц
и
љ
е
в
и 

Стицање знања и вештина из гимнастике 

И
с
х
о
д
и 

         МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи 
елементе гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

                      ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− 
користи елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене 
могућности завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-

Баскет-Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут 

назад,летећи колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут 

назад,летећи колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра        
 43.Премет странце упором улево и 

удесно;Одбојка-Игра преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе 
рада 

       Вербална,демонстрације,комплексна 

Облици 
рада 

     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

П
раће
ње 

Инструмен
ти 

струњаче,кошаркашка лопта 

Начин 
праћења 

  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ОС по 
нивоима 1.1.11,  1.1.19 

2.1.5,  
2.1.7, 2.1.9     

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
Време:    Март  

Ц
иљ
ев
и 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

И
сх
од
и 

       МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКа,КОШАРКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи 
елементе гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

                 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи зад 

ате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других  

                 КОШАРКА:  

Ученик разуме терминологију вежбања 

 - изведе, комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике у свакодневном животу 

- поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње, као и на спортским 
манифестацијама 

- примени и поштује правила тимске и спортске игре 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на 

десној нози ,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне 

начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте 

у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет 

игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  

 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада      Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада    Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    

Ресурси 
     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
  

Инструмент
и 

     Струњаче, кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
раће
ње 

Начин 
праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по 
нивоима 

 
  2.1.1,  2.1.2, 

2.1.17,  
    3.1.1       

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
 

Време:  Април    

Ц
иљ
ев
и 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

И
сх
од
и 

     ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

         КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и 
спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и 
спортско-рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и 
пружа прву помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
    Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра 

на целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 
 

    Ученик користи елементе технике 
кошарке,Игра спортску игру примењујући основну 
технику, неопходна  правила и сарађује са члановима 
екипе изражавајући сопствену личност уз поштовање 
других 

Методе рада     Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

   одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа   

Начин 
праћења 

      Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по 
нивоима 

                2.1.1           3.1.1 

 

IX - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и 
спортске дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
Време:     Мај 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

Ц
иљ
ев
и 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 

И
сх
од
и 

      ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

         ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

         ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања  

        КОШАРКА 

− изведе елементе кошаркашке технике;− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и 
спорту 

− користи различите изворе информација за упознавање са разноврсним облицима физичких и 
спортско-рекративних активности 

− користи елементе технике кошарке,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, неопходна правила, основне принципе тренинга и 
пружа прву помоћ. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
63. Вођење лопте са променом кроз ноге ,Одбојка: 

Игра 
64.Шут из продора двокораком након пријема лопте 

Стони тенис: Игра у дублу 
65.Шутирање полагањем одоздо, одозго и бочно 

Стони тенис: Игра у дублу 
66.Игра 2 на 2 у нападу и одбрани ,Одбојка: Игра 
67.Игра на целом терену са применом правила 
68.Одбрана «човек на човека» и напад на ту 

одбрану,Стони тенис: Игра у дублу  
69.Игра на целом терену са применом правила 
 
 
 
   

   Ученик  Зна функцију спортске игре, 
основне појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

П
раће
ње 

Инструмент
и 

      одбојкашка лопта,кошаркашка лопта,сто за стони тенис,рекети,мрежа 

Начин 
праћења 

     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по 
нивоима 

    1.1.1, 1.1.2        2.1.1        3.1.1 

 

X - ТЕМА/МОДУЛ:      Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 

 
 

Време:     Јун 

Ц
иљ
ев
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх
од
и 

    ФИЗИЧКЕ СПОСОБНОСТИ 

 -примени комплексе простих и опште припремних вежби-на основу резултата тестирања направи 
прави план активности тренинга и исхране 

         ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ 

 -разликује различите типове физичкеактивности;  

-примењује одговарајуће вежбе у складу са сопственим могућностима и потребама 

-одговорно се односи према објектима,справама и реквизитима у просторима за вежб 

         ЗДРАВСТВЕНА ВАСПИТАЊЕ 

 -примењује здравствено хигијенске мере пре,у току и након вежбања 

-чува животну средину током вежбања  

Наставнe јединицe Начин реализације 

70.  Тестирање физичких способности 
ТТ,ТВ,Издржај у згибу 

71.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 

72.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-
Трбушњаци  

73.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

74.Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

     Тестирање физичких способности  

Методе рада       Вербална,демонстрације,комплексна  
Облици рада     Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси    Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд    

П
раће
ње 

Инструмент
и 

     медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин 
праћења 

     Педагошка свеска,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.  

ОС по 
нивоима 

                  

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

     Секција Кошарка годишњи број часова :  8 разред и одељења: 2/8 

Садржај рада : , дриблинг у паровима 1ч, Контранапад-напад 1ч,, Шут на кош са своје позиције 1ч, Игра човека 
1 ч , Игра зоне 1 ч, Игра комбиноване одбране 1 ч, Тренинг утакмица 2 ч  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

     Секција Одбојка годишњи број часова: 8 разред и одељења2/8  

Садржај рада: , све врсте одбијања и додавања у одбојци 1ч, Смеч, блок 1 ч, Сервис и техника код сервиса 1ч, 
Напад преко средњег блокера 1ч, Напад преко коректора из зоне 4 1ч, Напад преко коректора 2:1 1ч, Напад из зоне 
шест  1ч, Улога либера и чување блока 1 ч. 
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ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  
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Математика 

 

Образов
ни профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 
I

I 

Предмет
: 

Математика 
Недељн

и фонд 
часова: 

5 
Годиш

њи фонд 
часова: 

1
85 

Просветни гласник: Број 8 Година: 
2

020 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и 
начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (185 часова). Одељење се не 
дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
на традиционалан или иновативан начин. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, збирка 
задатака. У току школске године врши се оцењивање на основу усмених одговора, активности у 
изради задатака, школских и домаћих, на основу решења тестова, писмених задатака. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставе предмета Математика јесте: да ученици усвоје елементарне математичке компетенције (знања, вештине 
и вредносне ставове) које су потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву и које ће да оспособе ученике 
за примену усвојених математичких знања (у решавању разноврсних задатака из животне праксе) и за успешно настављање 
математичког образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, формирању научног 
погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 
Задаци наставе предмета Математика су да ученици: 
- развијају логичко и апстрактно мишљење; 
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-логичког језика; 
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа; 
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације; 
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену; 
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду, 
креативност; развијају радне навике и способности за самостални и групни рад; формирају систем 
вредности; 
- стичу знања и вештине корисне за трансфер у друге предмете и развијају способности за правилно 
коришћење стручне литературе; 
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења; 
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима и 
потребама друштва; 
- развијају способности потребне за решавање проблема и нових ситуација у процесу рада и 
свакодневном животу. 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Степеновање и кореновање Време: септембар,октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-усвајање операција са степенима 

-усвајање особина реалних функција 

-усвајање операција са коренима 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-трансформише и израчуна вредност израза са степенима користећи својства операција и функција, по 
потреби користећи калкулатор; 
− скицира, тумачи и трансформише график степене функције; 
− комплексни број задат у алгебарском облику представи у равни, одреди његов модуо и решава проблеме у 
којима примењује основне операције са комплексним бројевима; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

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

Функција у=х𝑛 (n∈N) и њен график. 
Корен; степен чији је изложилац рационалан број. Основне 
операције са коренима.  
Комплексни бројеви. 

Овде треба посветити пуну пажњу усвајању појма 
степена и корена и савлађивању операција са њима (на 
карактеристичним, али не много сложеним задацима). 
Функцију испитивати само у неколико случајева (за ≤4), 
са закључком о облику графика када је изложилацn n 
паран и када је непаран број. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, илустративна, 

дијалошке методе 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.1. 
2.МА.1.1.2. 

2.MA.1.1.4. 
2.МА.1.3.2. 

 

2.MA.2.1.5. 

 

2.МА.3.3.3. 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Квадратна једначина и квадратна фунција 
Време:  новембар, 

децембар, јануар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Продубљивање знања и умења ученика која се односе на решавање квадратне једначине, на решавање 
једначина које се своде на квадратне и Вијетове формуле. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да:  

-реши проблем који се своди на квадратне и ирационалне једначине и неједначине и 
њихове системе; 
− скицира и тумачи график квадратне функције и користи је у реалним ситуацијама 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Квадратна једначина са једном непознатом и њено 
решавање, дискриминанта и природа решења квадратне 
једначине. 
Вијетове формуле. Растављање квадратног тринома на 
линеарне чиниоце; примене. Неке једначине које се своде 
на квадратне. 
Квадратна функција (нуле, знак, рашћење и опадање, екс-
тремна вредност, график). Квадратне неједначине. 
Системи једначина са две непознате који садрже квадратну 
једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне, 
хомогена квадратна и линеарна) – са графичком 
интерпретацијом. 
Ирационалне једначине и неједначине. 

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

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.1.5. 
2.МА.1.1.6. 

2.МА.1.3.2. 
2.MA.1.1.4.  

2.МА.1.1.5. 
2.МА.1.3.3. 

 

2.МА.2.1.2. 
2.МА.2.1.3. 

2.MA.2.1.5. 
2.МА.2.1.7. 

2.МА.2.3.3. 

 

2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5. 
2.МА.3.1.6. 

2.МА.3.3.3. 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Експоненцијална и логаритамска функција Време: јануар, фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са поступцима за решавање експоненцијалних једначина и неједначина. 

Утврђивање и продубљивање знања ученика опоступцима за решавање логаритамских једначина. 

Упознавање ученика са поступцима за решавање логаритамских неједначина. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

− израчуна вредност експоненцијалне и логаритамске функције, по потреби користећи калкулатор; 
− користи својства логаритама; 
− скицира, тумачи и трансформише график експоненцијалне и логаритамске 
функције; 
− реши проблем који се своди на експоненијалне или логаритамске једначине и неједначине или њихове 
системе користећи својства одговарајућих функција; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Експоненцијална функција и њено испитивање 
(својства, график). Једноставније експоненцијалне 
једначине и неједначине. 
Појам инверзне функције. Појам логаритма, основна свој-
ства. Логаритамска функција и њен график. 
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де-
кадни логаритми. Примена логаритама у решавању разних 
задатака (уз употребу рачунара). 
Једноставније логаритамске једначине и неједначине. 

Приликом обраде ових функција, за уочавање 
њихових својстава користити 
првенствено графичке интерпретације. На једноставним 
примерима упознати одређивање логаритама (у циљу 
продубљивања појма 
логаритма). Логаритмовање обрадити у мери неопходној 
за практичне примене. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 
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Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

 
2.МА.1.3.2.2.MA.1.1.4. 
2.МА.1.1.5. 2.МА.1.3.3. 

 

2.МА.2.1.3. 
2.MA.2.1.5.2.МА.2.3.3. 

 

2.МА.3.1.4.  

2.МА.3.1.5.2.МА.3.
3.3. 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Тригонометријске функције Време: март,април, мај, јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-примењује тригонометријске функције у једноставним реалним ситуацијама. 

И
сх

о
д

и
 

Ученик ће бити у стању да: 

-израчуна вредност тригонометријске функције, по потреби користећи калкулатор; 
− трансформише тригонометријске изразе; 
− скицира, тумачи и трансформише графике тригонометријских функција; 
− реши проблем који се своди на тригонометријске једначине и неједначине користећи својства 
одговарајућих функција; 
− примени синусну и косинусну теорему; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Уопштење појма угла; мерење угла, радијан. 
Тригонометријске функције ма ког угла; вредности 
тригонометријских функција ма ког угла, свођење на први 
квадрант, периодичност. 
Графици основних тригонометријских функција; графици 
функција облика: у= А sin (ах+b) и у= А соs (ах+b). 
Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских 
израза (тригонометријских функција двоструких углова и 
полууглова, 
трансформације збира и разлике тригонометријских 
функција у производ и обрнуто). 
Тригонометријске једначине и једноставније неједначине. 
Синусна и косинусна теорема; решавање троугла. 
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, 
физици, пракси). 

При дефинисању и уочавању својстава 
тригонометријских функција ма ког угла у тзв. свођењу 
на први квадрант треба користити тригонометријску 
кружницу, као и симетрију (осну и централну). Упоредо 
са одређивањем 
вредности тригонометријских функција, треба решавати 
и тригонометријске једначине облика: sin aх=b, соs aх=b, 
tg ах=b. Ученици треба да схвате да се многи научни и 
технички проблеми 
моделују тригонометријским функцијама, па је зато 
неопходно настојати да упознају основна својства ових 
функција, а првенствено 
да умеју да скицирају и „читају” њихове графике. 
Посебну целину у тригонометријским садржајима 
представљају адиционе теореме и њихове последице. 
Оне су значајне не само за одређене идентичне 
трансформације у самој тригонометрији, већ и за 
примене у неким другим предметима. Упознавањем 
синусне и косинусне теореме ученици треба да схвате да 
се проширују могућности примене тригонометрије на 
решавање ма којег троугла, као и на решавање 
разних проблема из метричке геометрије, физике и 
посебно техничке праксе. 

Методе рада  демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори, решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања ученика 

ОС 
понивоима 

2.МА.1.2.7.2.MA.1.
1.4.  

2.МА.1.1.5.2.МА.1.
3.3. 

 

2.МА.2.1.3.2.MA.2.
1.5. 

2.МА.2.2.5.2.МА.2.
3.3. 

 

2.МА.3.1.4. 
2.МА.3.1.5. 

2.МА.3.2.5.2.МА.3.
3.3. 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА: 

 

Допунска настава се реализује no потреби, један час недељно до краја другог полугодишта. 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4) 
2. Нелинеарне Диофантове једначине (4) 
3. Ирационални алгебарски изрази, једначине и неједначине (4) 
4. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине и неједначине (4) 
5. Проблеми екстремних вредности (6) 
Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстремних вредности. 
Решавање неких проблема геометријским конструкцијама. Изопериметарски 
проблем. 
6. Реални бројеви (4) 
Разни приступи заснивању реалних бројева, операције с реалним бројевима, 
приближна рачунања. 
7. Геометријске конструкције у простору (5) 
Праве, равни и углови у простору. Паралелна, ортогонална и централна 
пројекција; перспектива. Приказивање просторних фигура цртежом у равни. 
Конструкције пресека тела. 
8. Одабрана поглавља тригонометрије (8) 
Тригонометријски изрази, једначине и неједначине. 
Примене тригонометрије (решавање троугла, у другим областима, у пракси). 
9. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4) 
(Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.) 
10. Одабрани задаци за математичка такмичења (5) 
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема. 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

 

AКО ce укаже пoтреба за припремном наставом за полагање у августу, онда ce реализује најмање 10% од укупног 
броја часова, тј. најмање 18 часа припремне наставе. 
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Психологија 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: II-8 

Предмет: Психологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2020 

Начин 
реализације: 

Код наставе психологије обично се примењује дискусија ,фронтални и индивидуални начин 
рада, али понекад се прибегава раду по групама. Ученицима се скреће пажња на значај психологије 
за разумевање психичког живота особе и сопствене личности као део друштва и света око себе. 
Начин оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, затим усмено испитивање, 
израда презентација ученика у групи и самостално ,самоевалуација... 

Јако је важно да настава буде креативна и занимљива и да се примењују различити облици и 
технике рада као и активно укључивање ученика у смислу рада на различитим материјама (израда 
презентација,радионице,вођење дискусије,критичка анализа...) 

За извођење наставе психологије такође су важна наставна средства, уџбеник, видео 
материјали, читање психолошких текстова, радни листићи итд ...  
У току школске године повезују се наставни садржаји који се хронолошки нижу из наставе 
психологије. После сваке наставне целине ученици се проверавају колико су савладали задате 
садржаје. Знања из области психологије допуњују се из различитих извора (видео материјали, 
интернет, примери из литературе и свакодневног живота,различите платформе за учење). Ученици 
се оспособљавају да примене стечена знања и вештине у свакодневном животу, да унареде 
комуникацију и сарадњу,вештине конструктивног решавања конфликата,асертивног понашања и 
емпатије, да буду самосвеснији и одговорнији према себи и другим људима. 

 
Циљеви и задаци наставног 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-социо-културном контексту, 
да повећа капацитет суочавања са изазовима адолесцентског доба и преузме одговорност за очување менталног здравља, 
функционисање у заједници и наставак школовања. 

Задаци наставе психологије су да ученици: 

- стекну основна знања о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом манифестовању у понашању 

- упознају органске основе и друштвене чиниоце психичког живота 

- разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и особина 

 разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за промене и лично 
ангажовање за сопствени развој и развој друштва 

- буду самосвеснији, реалистичнији и одговорнији према себи, другим људима и животној средини 

- ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим људима и животној средини 

- разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, вештине конструктивног 
решавања конфликата, асертивног понашања и емпатије 

- упознају основне карактеристике и могућности превазилажења фрустрација и унутрашњих конфликата, као и 
потенцијалних развојних криза у адолесцентном узрасту 

- унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних односа 

- примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота 

- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену и преношење информација 
релевантних за психички живот човека 

- унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне ставове према учењу и 
образовању током целог живота 

- унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења; 

- негују интелектуалну радозналост, морално расуђивање и стваралашко мишљење; 

- разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне стилове и примењују их у 
свакодневном животу 
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- развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и демократски уређеном друштву 
засноване на поштовању људских права, толеранцији, солидарности, уважавању различитости и родне равноправности. 

 

Циљ образовно – васпитног рада:  

Развијање интелектуалних капацитета, примена стечених знања и вештина у свакодневном животу, унапређење 
комуникације и сарадње, развијање ставова и вредности значајних за живот у савременом друштву. Неговање интелектуалне 
радозналости и позитивног става према учењу и образовању и оспособљавање ученика за даље образовање и стручно 
усавршавање и развој. Глобални циљ је подизање нивоа квалитета наставе кроз стално стручно усавршавање наставника.  

 
Задаци образовно – васпитног рада:  

- разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за промене и лично 
ангажовање за сопствени развој и развој друштва 

- ојачају самосвест и развију реалистичну слику о себи, одговорност према себи, другим људима и животној средини 

- разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине, вештине конструктивног 
решавања конфликата, асертивног понашања и емпатије 

- унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад и неговање социјалних и емоционалних односа 

- примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема из свакодневног живота 

- унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне ставове према учењу и 
образовању током целог живота 

- развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном и демократски уређеном друштву 
засноване на поштовању људских права, толеранцији, солидарности, уважавању различитости и родне равноправности. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУКА И ПРАКСА Време: септембар  

Ц
и
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е

в
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Обнављање, утврђивање и стицање знања ученика о предмету психологије као науке, њеним задацима и 
областима,  повезаности психологије са другим наукама, знања о психолошким методама и техникама као и 
употребом и злоупотребом психологије. 

И
сх

о
д

и
 

- правилно користи основне појмове који се односе на сазнајне, емоционалне и мотивационе аспекте 
личности 

 − прави везу између психологије као науке и других наука, уметности и културе 

− на датом примеру психолошког истраживања одреди које су методе и технике коришћене 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Предмет и дисциплине психологије. 

-Психологија и друге науке, уметност и култура. 

-Методе и технике психолошких истраживања. 

-Употреба и злоупотреба психологије. 
 

Упознавање ученика са предметом и дисциплинама 
психологије. Анализирање садржаја уџбеника и 
повезивање теме из садржаја с одговарајућим 
психолошким дисиплинама. Дискусија о повезаности 
психологије са другим наукама,уметности и културом. 
Упознавање ученика са психолошким методама и 
теникама, одређивање на датим примерима 
психолошких истраживања које су методе и технике 
коришћене, видео материјали најпознатијих 
експеримената у психологији и препознавање употребе 
и злоупотребе психологје на датим примерима. 

Методе рада Дијалошка,монолошка,илустративна 
Облици рада Фронтални, индивидуални,групни 
Ресурси Уџбеник, видео материјали 
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Инструменти Дискусија, усмени одговори ученика 

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација 

ОС по нивоима                   

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ЛИЧНОСТ КАО ЈЕДИНСТВО 
ПСИХОЛОШКИХ ПРОЦЕСА,ОСОБИНА И СТАЊА 

Време:септембар,октобар,новем
бар,децембар,јануар,фебруар,ма
рт 

Ц
и
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е
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Стицање знања ученика, обнављање и утврђивање о појму и структури личности, теоријама личности, 
особинама процесима и стањима,сазнајном,емоционалном и мотивационом аспекту личности, развоју и 
менталном здрављу. 

И
сх
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- 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;  

- опише контекст настанка најважнијих теорија личности, њихове основне карактеристике, 
представнике и утицај; 

-дефинише когнитивне процесе(опажање,учење,пажњу) и објасни њихове карактеристике и 
повезаност; 

-упореди различите облике учења по механизму промене,објасни од чега се промена састоји,пропозна 
за сваку врсту учења пример у свакодневном животу 

-у учењу користи стратегије и технике успешног учења и памћења; 

-користећи стечена психолошка сазнања,препознаје емоције и мотиве сопственог 
понашања,понашања  других и ликова из књижевности и филма 

-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 односи 

према најчешћим проблемима и ризичним понашањима адолесцената; 
 
-аргументује значај очувања менталног здравља,превенције менталних поремећаја и показује 

позитивни став према здравим стиловима 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Појам и структура личости, темперамент, 
идентитет. 

- Теорије личности. 
-Особине, процеси и стања 
-Сазнајни аспект: пажња, опажање, учење, памћење 

и заборављање, мишљење, интелигенција. 
-Емоционални аспект: осећања. 
-Мотивациони аспект: потребе, вредности, ставови и 

интересовања. 
-Измењена стања свести. 
-Развој 
-Органске основе психичког живота. 
-Чиниоци развоја: наслеђе, лична активност и 

друштвени чиниоци. 
-Развој сазнајног, емоционалног и мотивационог 

аспекта личности. 
-Карактеристике адолесцентског периода у развоју 

личности. 
Ментално здравље 
-Појам и значај. 
-Фрустрације и конфликти. Одбрамбени 

механизми. 
-Стрес и механизми превладавања. 
-Ментални поремећаји – појам, узроци, врсте и 

облици помоћи. 
-Психолошки проблеми адолесцената. 
-Превенција. 

 
 
 

Упознавање ученика са појмом и структуром 
личности,основним карактеристикама и теоријама 
личности. На датим примерима из свакодневног живота 
одређивање најважнијих црта личности, међу наведеним 
особинама разликовање црте темперемента и 
карактера.Дефинисање кофнитивних процеса 
опажање,учење,памћење,мишљење,стање пажње и 
особину интелигенције , објашњење њихове 
повезаности и карактеристике. Упоређивање 
различитих облика учења по механизму 
промене,препознавање за сваку врсту учења пример у 
свакодневном животу. Осмишњавање примера који 
активирају сваку врсту мишљења. Видео материјали о 
свим когнитивни процесима. Објашњење шта су 
емоције,које врсте емоција постоје,како се изражавају. 
Препознавање емоција на основу фацијалне експресије. 
Навођење врсте мотива хијерархија мотива,објашњење 
мотивационог циклуса на примеру. Навођење сличности 
и разлика између ставова,интересовања и вредности. 
Упознавање ученика са измењеним стањима свести. 
Презентације ученика о психоактивним супстанцама и 
њиховом штетном дејству на организам. Упознавање 
ученика са органском основом психичког живота,са 
чиниоцима развоја и карактеристикама адолесцентског 
периода. Објашњење појма менталног здравља, 
објашњење појма фрустрације  психолошког конфликта 
и механизама одбране. Илустровање сопственим 
примерима и примерима из окружења,препознавање на 
примерима из свакодневног живота. Објаснити шта је 
стрес и на који начин се може превладати. Видео 
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материјали о штетности стреса. Упознати ученике са 
менталним поремећајима и објаснити различите 
приступе лечењу. Објаснити појам превенције 
менталних поремећаја. 

Методе рада Дијалошка и монолошка,илустративно-демонстративна 
Облици рада Фронтални и индивидуални,групни 
Ресурси Уџбеник, видео материјали,радни листићи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, разговори, рад код куће,презентације ученика 

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација, 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ Време:март,април,мај,јун  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обнављање, утврђивање и стицање знања ученика о појму,функцији и факторима социјализације, 
социјалном животу адолесцената, вербалној и невербалној комуникацији , условима успешне комуникације 
и друштвеним групама. 

И
сх

о
д

и
 

-разликује облике и врсте социјалног учења на примерима; 

- уважава различитост међу људима, родну равноправност, поштује људска права и изражава 

негативан став према било ком облику насиља; 

- разликује основне врсте менталних поремећаја и описује карактеристике најчешћих менталних 

поремећаја адолесцената; 

-у комуникацији узима у обзир могућност грешака при опажању других 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, политици, 
маркетингу и на друштвеним мрежама; 

- у дискусији показује вештину активног слушања,износи свој став заснован на аргументима, 

комуницира на конструктиван начин; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

-Социјализација 
-Појам, функција и фактори. 
-Облици и врсте социјалног учења. 
-Социјалне вештине. 
-Социјални живот адолесцента. 
-Просоцијално и асоцијално понашање. 
-Појам, врсте насиља и фактори који доприносе 

насилном понашању. 
-Карактеристике насилног понашања и особа које 

трпе насиље. Реаговање на насиље. 
Комуникација 
-Вербална и невербална комуникација. 
-Услови успешне комуникације. 
-Социјална перцепција и грешке у опажању особа. 
-Интерперсонални конфликти и њихово решавање. 
-Емпатија. Асертивност. 

Трећа тема је део социјалне психологије чији је садржај 
ученицима близак те се планирају 

различити облици и технике рада, посебно оне у којима 
ученици партиципирају у већој мери. Код 

неких садржаја  раде се вежбе чији је циљ развој неких 
вештина (нпр. у оквиру комуникације јачање 
асертивности) или критичка анализа, дискусија (нпр. 
реаговање на насилно понашање). Основне облике 
социјалног учења (условљавање, учење по моделу и 
учење увиђањем) и њихове врсте (класично, 
емоционално,инструментално, опсервационо 
условљавање; идентификација, имитација, учење улога)  
ученицима приближити преко различитих примера са 
захтевом да их у сопственом искуству препознају и то са 
становишта ефеката и носилаца утицаја (агенс 
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Друштвене групе 
-Појам и врсте. Динамика групе. 
-Односи у групи. Конформизам. 
-Одупирање групном притиску. 
-Руковођење групом. 
-Стереотипи, предрасуде, дискриминација. 

-Људи у маси. 

социјализације). Међутим треба инсистирати на 
финијим увидима тражећи да препознају нпр. 
идентификацију и имитацију као облик социјалног 
учења. 

У оквиру ове теме и садржаја ученици се упознају са 
просоцијалним и асоцијалним понашањем и радом на 
социјалним вештинама. Објашњавају се врсте 
социјалних вештина и идентификују се властите јаче и 
слабије социјалне вештине. Потребно је са ученицима 
радити и на питањима самопоуздања, ненасилног 
решавања сукоба, емпатије, активном слушању, 
сарадњи, толеранцији, асертивности преко 
радионица,вођења дискусије... Упознавање ученика са 
асоцијалним понашањима, посебно насиљем у 
различитим појавним формама (вербално, 
физичко,сексуално, вршњачко, родно засновано, 
виртуелно, екстремно...)  и њихово активно укључивање 
у смислу рада на различитим материјалима 
(нпр.презентација, вођењу дискусије... Овај садржај 
повезивати  са многим другим из програма, на пример, 
са предрасудама, стереотипима, дискриминацијом, али и 
са мотивацијом, емоцијама. Упознавање ученика са 
карактеристикама група,њиховим 
формирањем,конформизмом.. Гледање видео 
материјала. Препознавање дискриминације на 
различитим примерима.  

Методе рада Дијалошка и монолошка,илустративно-демонстративна 
Облици рада Фронтални и индивидуални,групни 
Ресурси Уџбеник, видео материјали,радни листићи 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Усмени одговори, дискусија, рад код куће, презентације ученика,радионице 

Начин праћења Активност ученика, питања ученика, мотивација 

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе 
психологије. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на елементарна знања 
из области психологије.  

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка психологији организује се додатна настава тако што се сваке недеље одржава по 
један час. Ученици се упућују на креативност, на коришћење и других извора сазнавања, како да сарађују у 
проналажењу релевантних података што ће, између осталог, допринети да ученик разликује научни од лаичког 
приступа психолошким питањима и критички се односи према текстовима и псеудотестовима 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из психологије. 
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Примена рачунара 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: Други 

Предмет: Примена рачунара 2 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Настава из предмета Примена рачунара 2 се изводи у двочасу, у рачунарском кабинету, са 
половином одељења, у групама не већим од 12 ученика. Кабинет је опремљен са 10 рачунара, 
пројектором и Интернетом.  
Настава се са целом групом одвија када се ученици кроз дискусију и демонстрацију апликације 
уводе у нове области. Ученици раде самостално - један ученик – један рачунар), у паровима – када 
истовремено решавају постављене задатке и проблеме, или у мањим групама – за почетну анализу 
и идеје за начин решавања проблема.  
 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Реализацији програма је усмерена на пројектну и проблемску наставу, ка активном и кооперативном учењу. Циљ учења 
предмета је стицање знања, овладавање вештинама и формирање кричког мишљења и ставова за целоживотно учење. Ученик 
развија способност ефективне примене рачунара на рационалан, етичан и безбедан начин. 

Задаци наставног предмета Примена рачунара 2 је да оспособи ученике да примене стечена знања и вештине из области 
информационо-комуникационих технологија ради испуњења постављених циљева и задатака у свакодневном животу, даљем 
школовању и будућем раду, уз препознавање потенцијалних ризика и опасности. Специфичне предметне компетенције 
обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово 
критичко анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком, аудио или видео облику. 

  

I - ТЕМА/МОДУЛ: Рачунарска графика 
Време: септембар-новембар, 30 
часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о начинима представљања слика и цртежа у рачунару, обради и приказивању слика на екрану 
и штамању слика и црежа. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− објасни начине представљања слика у рачунару, 

− опише моделе представљања боја у рачунару, 

− опише разлику између растерске и векторске графике,  

− разликује формате датотека и програме који се користе за њихов преглед и обраду, 

− користи улазне и излазне графичке јединице,  

− врши основне корекције растерске слике,  

− промени резолуцију слике и формат датотеке, 

− креира растерску слику коришћењем алата за цртање, исецања, копирања, ефеката, маски, подешавање 
осветљености и контраста, 

− ретушира дигиталне фотографије,  

− креира фото-монтаже,  

− додаје и уређује текст на слици, 

− оптимизује слику за веб,  

− креира ГИФ-анимације, 

− креира векторску графику коришћењем основних графичких објеката, њиховом трансформацијом и 
комбиновањем, 

− користи слојеве при уређивању слике и цртежа,  

− одштампа растерску и векторску слику. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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− Увод у рачунарску графику 
− Карактеристике растерске и векторске графике, 

предности и недостаци 
− Различити формати датотека 
− Програми за преглед и обраду рачунарске графике 
− Библиотеке растерске и векторске графике на инернету 
− Улазне и излазне графичке јединице 
− Радно окружење програма за обраду растерске графике 
− Основне алатке за цртање, ефекте, маске, исецање, 

копирање, подешавања осветљености и контраста 
− Ретуширање и фото-монтажа 
− Додавање и подешавање текста 
− Израда ГИФ-анимација 
− Штампање растерске графике 
− Радно окружење програма за обраду растерске графике 
− Цртање основних графичких објеката и подешавање 

атрибута 
− Модификације и трансформације објеката 
− Додавање и подешавање текста 
− Векторизација растерске слике 
− Рад са слојевима 
− Штампање векторске графике 
− Комбиновање растерске и векторске графике 

При увођењу  појмова растерске и векторске 
графике ученици на својим рачунарима упоређују 
објекат нацртан у програму за сликање и програму за 
цртање, уочавају сличности и разлике и изводе закључке 
у вези са карактеристикама једне и друге врсте графике. 

Код наставне јединице која се односи на формате 
датотека, ученици једну слику из библиотеке готових 
слика снимају у различитим растерским форматима и 
разолуцијама, креирају и вектроску варијанту те слике 
и пореде њихове величине. 

На сликама преузетим са интернета, или 
направљени мобилним телефоном ученици увежбавају 
технике основних корекција и обраде фотографије: 
уклањање „црвених очију”, ретуширање, поправку 
оштећења и одсјаја, фото-монтажу, промену резолуције 
и формата слике, а затим направе фото-албум свих 
радова. 

За израду ГИФ-анимација ученици  се упознају са 
неколико различитих техника у изради (израда више 
сличица у различитим положајима, постављање ефеката 
на поједине делове слике…).  

Код векторске графике цртају основне графичке 
елементе, користе алатке и уочавају сличности са 
командама у различитим програмима. Код векторске 
графике раде са графичким елементима и означавају их, 
раде са брисањем, копирањем, груписањем и 
разлагањем, премештањем, ротирањем, симетричним 
пресликавањем и осталим манипулацијама. Користе 
поделу по слојевима и основне особине нивоа 
(видљивост, могућност штампања, закључавање). Код 
трансформација објеката приказују тачно одређивање 
величине, промену величине (по једној или обе 
димензије), промену атрибута линија. Уочавају разлику 
отворене и затворене линије и могућност попуњавања 
(бојом, узорком, итд.). Код коришћења текста 
примењују различите врсте текста у овим програмима, у 
зависности од намене и жељених ефеката који се тиме 
постижу.  

Ученици раде пројектни задатак појединачно или 
у пару. Избор тема је отворен и широк, а ученицима се 
могу о предложити теме (израда школског, спортског 
или одељењског логоа/грба, плаката за пројектну недељу 
или Фестивал науке, визит-карта одељења, различите 
предлоге беџева којима се промовише наука, насловну 
страну школског часописа, рекламни пано и сл). 
Направити изложбу (штампаних радова или на вебу) и 
организовати вршњачку процену радова по задатим 
критеријумима. 
 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Обрада аудио и видео записа помоћу рачунара 
Време: децембар- март,  
20 часова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Стицање знања о начинима представљања звука и видеа у рачунару, креирању и обради звучних записа и 
видео-записа и коришћењу програма за обраду звука и видеа. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− објасни начине представљања звука у рачунару, 

− опише разлику између снимљеног и синтетичког звука, 

− разликује формате датотека и програме који се користе за репродукцију звучних записа, 

− врши основне операције над звуком,  

− сними, обради и репродукује звучни запис,  

− објасни начин представљања видео-записа у рачунару,  

− разликује формате датотека и програме који се користе за репродукцију видео-записа, 

− врши основне операције над видео-записом, 

− врши конверзију између различитих формата видео датотека, 

− сними, обради и репродукује видео-запис. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Начини представљања звука у рачунару 
− Основни формати записа звука  
− Програми за препродукцију звучних записа 
− Радно окружење програма за обраду звука 
− Основне операције над звучним датотекама 
− Конверзија звучних датотека 
− Начини представљања видео-записа у рачунару 
− Основни формати видео-записа 
− Програми за репродукцију видео-записа 
− Увоз видео-записа са уређаја 
− Радно окружење програма за монтажу видео-записа 
− Основне операције над видео-записом у одабраном 

програму 
− Конверзија видео формата 
− Постављање видео записа на интернет 

При реализацији теме Обрада звука на 
рачунару ученици износе своја искуства у раду са 
звуком и видеом. Објаснити начине представљања звука 
у рачунару, разлику између аналогног и дигиталног 
звучног записа, направити паралелу између растерске и 
векторске графике и снимљеног и синтетичког звука. 
Објаснити основне формате записа звука. Преузети са 
интернета неке звучне записе и помоћу програма за 
обраду звука направити комбинацију са звуцима које су 
ученици снимили. Направити упоредни преглед 
неколико програма за репродукцију звука. Ставити 
ученике у ситуацију да сами креирају и монтирају 
звучне и видео записе а потом да их заједнички 
анализирају. Подсећати их на то да воде рачуна о 
ауторским правима материјала које преузимају, као и о 
томе да нагласе под којом лиценцом објављују своје 
радове. Водити рачуна и о заштити приватности и 
пристанку на снимање особа које се виде у ученичким 
видео-радовима. 

При реализацији теме Обрада видео записа на 
рачунару најпре упознати ученике са основним 
појмовима филмске и видео технике: број сличица у 
секунди, покретима камером, угловима снимања, 
филмским звуком, писаном подлогом, филмском 
интерпункцијом, монтажом. Упознати ученике са 
начинима представљања и основним форматима видео-
записа. Рад са видео-записима засновати на видео 
радовима ученика направљених на часу или 
припремљених унапред (у виду домаћих задатака). 
Потребно је да ученици савладају основне технике 
монтаже видео материјала, звука, ефеката и натписа, а 
затим конверзију видео формата и постављање видео 
записа на интернет. Направити упоредни преглед 
неколико програма за репродукцију видео-записа и 
сервиса за постављање и прегледање видео-материјала 
на интернету. 

Ученици раде пројектни задатак из различитих 
области и других предмета, у договору са наставницима 
других предмета. Ученици у пару креирају сценарио и 
видео-рад на одабрану тему у трајању од 5 до 10 минута; 
постављају рад на интернет, прегледају све радове и кроз 
дискусију их анализирају и вреднују по задатим 
критеријумима. 

 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет, микрофон, звучници, дигитална камера  

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Веб презентације Време: март –јун, 24 часа 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Стицање знања о креирању веб страница помоћу описног језика и помоћу готових веб-дизајн решења 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− опише основне функције интернета и веба, 

− разликује веб-сервисе, 

− разуме појам језика за означавање,  

− креира једноставну веб-страницу у језику HTML, 

− креира и примени CSS на веб-страницу, 

− разуме значење појма и начин функционисања CMS, 

− идентификује различита CMS решења, 

− креира блог или веб-сајт, 

− администрира блог или веб-сајт. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Основне функције интернета и веба 
− Основе језика HTML 
− Увод у CSS 
− Увод у CMS (Content Management System) 
− Особине CMS-а 
− Најчешће коришћени CMS портали 
− Израда блога или веб-сајта 
− Одржавање и администрација веб-сајта 
 

Ученике упознати са два основна приступа код 
креирања мултимедијалних садржаја: WYSIWYG и 
коришћење едитора при чему се користе инструкције 
језика за обележавање. 

Указати на основну поделу на језике који описују 
садржај веб-стране, језике који описују стил веб-стране 
(избор фонта, боја, форматирање текста...) и језике за 
опис понашања веб-стране. У опису синтаксе језика 
HTML објаснити шта чини документ, како се они 
означавају (тагови) и коришћење атрибута за њихово 
додатно описивање. Ученици треба да направе сопствене 
примере у којима се користе форматирање текста, листе, 
табеле, хиперлинкови и мулитмедијални садржаји. 

Ученике треба упознати са разлогом увођења 
језика CSS, појмом декларације и начином записивања. 
Дати преглед основних правила који се користе у оквиру 
стилова. Код опште синтаксе стилских листова 
представити основне селекторе за запис елемената. 
Описати начине укључивања стилова у HTML документ. 
Објаснити најчешће коришћене селекторе, својства и 
њихове вредности: фонт, назив фонта, величина фонта, 
варијанте фонта, стилизовање текста, поравнање текста, 
боја. 

Упознати ученике са готовим веб-решењима која 
се бесплатно могу наћи на интернету, преузети и 
користити у личне и комерцијалне сврхе; основним 
одликама и предностима CMS портала. Нагласити 
главне особине CMS портала. Упознати ученике са данас 
најпопуларнијим CMS решењима. Ученици треба да 
примене стечена знања из рада са програмима за обраду 
текста и програмима за обраду слика и тако припреме 
садржај за креирање и администрирање блога или веб-
сајта. Подстаћи ученике да при одабиру садржаја 
критички приступају информацијама, негују естетику и 
воде рачуна о заштити приватности и ауторских права. 

Пројектни задатак реализовати у договору са 
наставницима других предмета. Припремити теме за 
блог или веб-сајт из различитих области. Ученици 
објављују блог или веб-сајт, прегледају све радове и 
кроз дискусију и критички однос их анализирају и 
вреднују по задатим критеријумима. 
 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, израда пројаката 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка рачунарској графици или обради звука и 
видеа и раду са веб-дизајном. 

 

 

 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Програмирање 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 2 

Предмет: ПРОГРАМИРАЊЕ 
Недељни 
фонд часова: 

2 + 3 
Годишњи 
фонд часова: 

74+11
1 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Приликом извођења наставе из предмета Програмирање теоретски део се изводи у 
учионици, за вежбе ученици се деле у две групе са по 10 ученика. Вежбе се изводе у кабинету са 
рачунарима. Кабинет је опремљен са 11 рачунара и пројектором. 

У току школске године врши се стална корелација са осталим наставним садржајима из 
области рачунарства и информатике, математике... 

Ученици се упознају са: програмским језиком С. 
Приликом планирања часа, исходи предвиђени програмом се разложу на мање и на основу 

њих се планирају активности за конкретан час. Треба имати у виду да се исходи у програму 
разликују, да се неки могу лакше и брже остварити, док је за одређене исходе потребно више 
времена, активности и рада на различитим садржајима. Исходе треба посматрати као циљеве којима 
се тежи током једне школске године. 

При обради нових садржаја важно је постојеће искуство и знање ученика, и увек се тежи ка 
томе да ученици самостално откривају математичке правилности и изводе закључке. Ученике се 
упућују да користе уџбеник и друге изворе знања, како би усвојена знања била трајнија и шира, а 
ученици оспособљени за примену у решавању разноврсних задатака. 

На часовима се комбинују различите методе и облици рада, што доприноси већој 
рационализацији наставног процеса, подстиче интелектуалну активност ученика и наставу чини 
интересантнијом и ефикаснијом. Тежи се коришћењу интерактивних метода, пројектне, 
проблемске и истраживачке методе, дискусије, дебате и др, како би ученици били што више 
ангажовани током наставе. На часовима се комбинују различити облици рада као што су самостални 
рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено 
и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 
решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз 
дискусију уводи ученике у нове области. Избор метода и облика рада, као и планирање активности 
ученика усклађује се са наставним садржајем који треба реализовати на часу и предвиђеним 
исходима, али и са специфичностима одељења и индивидуалним карактеристикама ученика. 

Оцењивање ученика у току школске године врши се на основу праћења постигнућа ученика 
усменим одговорима, директним радом, радом у окружењу на рачунару у одговарајућем програму 
за програмски језик С, на основу 

решавања тестова и кроз два двочасовна писмена задатка. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 Циљ учења Програмирања је развој алгоритамског приступа решавању проблема код ученика, овладавање 

техникама програмирања и стицања знања о савременим програмским језицима. 
 

Задаци наставе програмирања - да ученици: 
– развију способност решавања проблема развојем логичког и критичког мишљења;  
– развију позитивне ставове према рачунарским наукама;  
– упознају основне и неке напредније концепте програмирања; 
– разумеју потребу за алгоритамским начином решавања проблема;  
– пишу модуларне и добро структуиране програме. 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:  

АНАЛИЗА КОРЕКТНОСТИ АЛГОРИТАМА 
Време: септембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Овладати техникама ручног и аутоматског тестирања. 
– Развијати код ученика вештину креирања репрезентативних тестпримера 
– Употреба дебагера интегрисаног у окружење за развој програм 
– Упознавање са методама статичке верификације 
– Упознавање са појмом инваријанте 

И
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– Конструише релевантне тест-примере који покривају различите случајеве 
и тестирањем испитује исправност програма; 

– Поступком дебаговања лоцира и исправља грешке које се испољавају над улазним подацима за које 
програм нe даје исправан резултат; 

– У свом редовном раду употребљава системе за аутоматско тестирање 
(на пример, онлајн системе за учењe програмирања); 

– Препозна спецификацију (предуслове, постуслове) на основу поставке задатка; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Значај осигурања коректности софтвера 
– Аутоматско тестирање програма 
– Основни појмови формалне анализе коректности 

(спецификација, предуслов, постуслов, инваријанта 
петље)  

Тема се реализује кроз 10 часова. 
Приказати значај темељног и што исцрпнијег 

тестирања програма. Илустровати ово приказивањем 
одређеног броја унапред припремљених програма који 
садрже суптилне грешке и захтевати од ученика да те 
грешке тестирањем открију и отклоне.  

Приказати различите технике ручног и 
аутоматског тестирања. Уведене  системе за аутоматско  
тестирање примењивати и у остатку програма.  

Задати ученицима да креирају тест-примере за 
одређени програм, при чему се тестови вреднују тако 
што се проверава да ли указују на грешке у програму за 
који се зна да је неисправан. Тестирање је могуће 
спроводити и у паровима тако што се програм који 
напише један ученик испитује коришћењем тест-
примера које је припремио други ученик (сви ученици 
током вежбе треба да буду и у улози онога ко пише 
програм и онога ко пише тест-примере).  

У циљу исправљања грешака откривених током 
тестирања, приказати ученицима употребу дебагера 
интегрисаног у окружење за развој програма 
(извршавање програма корак по корак односно део по 
део, посматрање вредности локалних и глобалних 
променљивих, постављање израза чија се вредност 
приказује током извршавања програма корак по корак 
итд.). 

Поред тестирања као технике динамичке 
верификације програма, ученике на сасвим 
елементарном нивоу упознати и са методама статичке 
верификације и анализе коректности делова програма, 
као и програма у целини. Увести појам предуслова и 
постуслова разних делова програма (пре свега 
потпрограма), као и програма у целини.  

Неформално увести и појам инваријанте, као 
логичког услова који важи током извршавања одређеног 
дела програма (најчешће петље) и осигурава његову 
коректност. Илустровати овај појам кроз одређен број 
елементарних примера.  

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални, рад у паровима 

Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
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Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

II - ТЕМА/МОДУЛ:  

АНАЛИЗА СЛОЖЕНОСТИ АЛГОРИТАМА 
Време: септембар/октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Усвајање појма просторне и временске сложености програма 
– Упознавање технике мерења времена извршавања програма 
– Упознавање појма сложености најгорег случаја и просечне сложености алгоритма 
– Усвајање О нотације  

И
сх
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– Мери време извршавања програма за различите вредности улазних параметара; 
– Разликује основне класе сложености, попут логаритамске, линеарне и квадратне; 
– Уме да једноставним итеративним програмима одреди временску и меморијску сложеност; 
– Грубо процењује време и меморију који су програму потребни да би обрадио улаз дате димензије; 
– Грубо процењује димензију улаза коју програм може да обради у задатом 

временском и меморијском ограничењу; 
– Опише улаз за који је програму потребно највише времена, односно меморије да га обради; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Временска и меморијска сложеност алгоритма 
(анализа најгорег случаја)  

– Асимптотска анализа и О-нотација као појмови 
– Процена потребних ресурса (времена, меморије) за 

извршавање програма 

Тема се реализује кроз 15 часова. 
Мотивисати причу о ефикасности алгоритама 

кроз израду одређеног броја практичних задатака обраде 
веће количине података (нпр. дужи текстуални фајл или 
неколико фајлова, велика слика итд.), у којима 
неефикасни алгоритми до којих ће ученици вероватно 
самостално доћи видно успоравају рад са повећавањем 
улазних података. Задавати проблеме у којима ученици 
природно долазе на идеју да проблем реше грубом силом 
(да анализирају све парове података учитане из дужег 
текстуалног фајла или различитих фајлова, да засебно 
анализирају сваки правоугаони блок на слици итд.) што 
води ка неефикасном решењу. 

Увести појам просторне и временске сложености 
програма. Објаснити неопходност одређивања 
меморијских и временских захтева програма у реалним 
условима. 

Појам временске сложености могуће је поново 
илустровати пуштањем програма за решавање истог 
задатка заснованих на алгоритмима различите 
сложености и мерењем времена потребних да се они 
изврше.  

Ученицима приказати и технике мерења времена 
извршавања програма (из самог програма и из 
окружења).  

Објаснити како се очекивано време извршавања 
може проценити на основу броја операција које програм 
треба да изврши за улаз одређене димензије.  

Увести појам сложености најгорег случаја и 
просечне сложености алгоритма, али се у каснијем раду 
задржати само на процени сложености најгорег случаја.  

Примерима илустровати колико је асимптотска 
сложеност важнија од константног фактора. На пример, 
измерити време извршавања програма у коме се за сваки 
елемент првог низа испитују а) сви елементи другог, б) 
1% елемената другог низа и в) други низ се претражује 
половљењем. 

Овакве анализе употребити као основу за 
(неформално) увођење О нотације. Навести примере 
алгоритама које су ученици ра- није сретали, а који 
имају сложеност O(log n), O(n), O(n2), O(2n). 
Дискутовати шта се дешава са временом извршавања 
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двоструким увећањем димензије улаза. Пошто ова тема 
представља основу за конструкцију ефикасних 
алгоритама, њено детаљније разрађивање је предвиђено 
и током обраде наредних тема. 
 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 

Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

III - ТЕМА/МОДУЛ:  

ЕЛЕМЕНТАРНЕ ТЕХНИКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ЕФИКАСНИХ 
АЛГОРИТАМА 

Време: октобар/новембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Ефикасно коришћење библиотечких функција за сортирање 
– Усвајање методе Бинарног претраживања 
– Ефикасна примена итеративних израчунавања 
– Коришћење технике два показивача 
– Усвајање технике претпроцесуирања 

И
сх

о
д

и
 

– Примени сортирање низа као облик претпроцесирања који омогућава ефикаснију обраду; 
– Примени разне технике избегавања непотребних израчунавања у циљу ефикаснијег решавања 

проблема; 
– Примени разне облике алгоритма бинарне претраге у циљу ефикаснијег решавања проблема; 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Сортирање и примене сортирања  
– Бинарно претраживање и његове примене 
– Замена итеративних израчунавања математичким 

формулама  
– Принцип инкременталности  
– Одсецање 
– Техника два показивача  
– Префиксне суме 

Тема се реализује кроз 35 часова. 
Постоји одређен број сасвим елементарних, али 

често коришћених техника, које доприносе изградњи 
ефикаснијих алгоритама. Једна од основних је 
сортирање. Наиме, након сортирања података, многе 
операције над тим подацима постају једноставније и 
ефикасније. На пример, подаци се могу ефикасно 
претраживати, једноставније је одредити медијану, 
идентификовати дупликате, вредност која је најближа 
датој се налази на суседној позицији и слично. 
Приказати ученицима употребу библиотечких функција 
за сортирање.  

Бинарна претрага се обично уводи као ефикасан 
начин налажења податка у сортираном низу. Поред 
простог тражења податка у низу, веома је корисно 
бинарну претрагу представити и у општијем облику, у 
ком се у низу прво налазе елементи који задовољавају 
неко својство, а затим елементи који то својство не 
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задовољавају, а проналази се позиција последњег 
елемента који то својство задовољава тј. првог елемента 
који то својство не задовољава.  

Бинарна претрага је један од примера алгоритама 
код којих се ефикасност постиже тако што се избегава 
(одсеца) анализа велике количине података на основу 
тога што унапред можемо да закључимо да је таква 
анализа непотребна тј. да се међу тим подацима не може 
налазити тражено решење. Избегавање непотребних 
израчунавања је често један од основних механизама 
конструкције ефикасних алгоритама. Са ученицима 
вежбати разне примере у којима се примењује одсецање 
делова простора претраге (на пример, образложити 
зашто се приликом провере да ли је број прост не мора 
вршити испитивање делилаца који су већи од корена 
броја). 

У неким случајевима се непотребна 
израчунавања избегавају тако што се уместо 
итеративног алгоритма примени нека математичка 
формула (на пример, формула за збир аритметичког или 
геометријског низа), за број комбинација и слично. 
Избегавање непотребне претраге често се изводи и 
техником два показивача, односно техником покретног 
прозора и инкременталним рачуна- њем промена. 

Обрада података се често може оптимизовати и 
тако што се уради одређено претпроцесирање података, 
које омогућава да се накнадно ти подаци могу брже 
обрађивати. Сортирање представља један од 
најзначајнијих облика претпроцесирања. Још један чест 
облик претпроцесирања је израчунавање низа збирова 
префикса (или суфикса), што омогућава ефикасно 
накнадно израчунавање збирова произвољних сегмената 
(поднизова узастопних елемената) низа. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р
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е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  

УПОТРЕБА СТРУКТУРА ПОДАТАКА 
Време:  децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Употреба различитих типова података 
– Рад са проширивим низовима 
– Упознавање појма стек 
– Упознавање појма ред и ред са приоритетом 
– Рад на асоцијативном низу, мапи, речнику и скупу 

И
сх

о
д

и
 

– Користи библиотечке имплементације структура података у циљу једноставне и ефикасне 
имплементације програма; 

– Одабира структуре података погодне за ефикасније и/или једноставније решавање датог проблема; 
– У интегрисаном окружењу прегледа стек позива и садржај појединачних оквира стека; 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

– Употреба типа само на основу познавања интерфејса  
– Прошириви низ 
– Стек 
– Ред, ред са два краја  
– Асоцијативни низ/мапа/речник  
– Скуп 
– Ред са приоритетом  

Тема се реализује кроз 15 часова. 
С обзиром на изразиту важност структура 

података за развој ефикасних програма, већина 
програмских језика кроз своју стандардну библиотеку 
корисницима нуди велики број најчешће коришћених 
структура података. У склопу теме Употреба 
структура података потребно је ученике упознати са 
овим структурама и начинима њиховог коришћења. За 
коришћење библиотечких структура података 
неопходно је познавање њиховог интерфејса, тј. 
метода (операција) које су придружене тим 
структурама. Притом је за избор одговарајуће 
структуре важно познавати и сложеност потребних 
операција.  

Дефинитивно најелементарнија и најзначајнија 
струкутура података у рачунарству је низ. Поред 
класичних, статички алоцираних низова, већина 
програмских језика нуди низове који се током 
извршавања програма могу проширивати додавањем 
елемената на крај (на пример, такви динамички низови 
су у језику C++ доступни кроз колекцију vector, а у 
језику C# кроз колекцију List). Динамички низови не 
допуштају ефикасно додавање и брисање елемената са 
почетка и из средине, па је могуће ученицима 
приказати и библиотечке имплементације повезаних 
листа. 

Велики значај у рачунарству имају и структуре 
података стек и ред (са једним и са два краја). Иако се 
оне могу једноставно реализовати и уз помоћ 
(динамичког) низа, објаснити ученицима   да се 
коришћењем стека и реда програми лакше пишу и 
постају јаснији. Увести уобичајени интерфејс стека. 
Објаснити шта значи да стек функционише по LIFO 
принципу. Увести уобичајени интерејс реда као 
структуре података. Објаснити шта значи да ред 
функционише по FIFO принципу.  

Једна специфична структура података која може 
да се употреби за ефикасно решавање неких задатака је 
и ред са приоритетом (који се због своје 
имплементације често назива и хип). Уче- ницима је 
могуће приказати и описати и ову структуру података 
и њене примене (на пример, за одређивање k највећих 
тј. најмањих елемената неког скупа података, за 
ефикасно обједињавање k сортираних серија података 
и слично). 

Увести појам речника (назива се још и мапа, 
магацин, каталог, асоцијативни низ) и његов 
уобичајени интерфејс, а то је додела вредности датом 
кључу, избацивање кључа (и вредности) из речника и 
тражење вредности на основу датог кључа. Низом 
примера илустровати употребу овог типа података (на 
пример, пребројати појављивања сваке речи која са 
појављује у текстуалном фајлу), као и предност у 
ефикасности у односу на употребу низа и друге 
алтернативне приступе. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 
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Писмени задатак 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    
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V - ТЕМА/МОДУЛ:  

ОСНОВЕ РЕКУРЗИЈЕ 
Време: јануар/фебруар 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Увођење појма рекурзије 
– Коришћење једноставних рекурзивних функција 
– Примена рекурзије на низовима 
– Анализирање предности и мана рекурзивних у односу на итеративна решења 

И
сх

о
д

и
 

– Објасни механизам израчунавања рекурзивних функција применом рекурентних веза, приказом 
дрвета рекурзивних позива, и приказом садржаја програмског стека; 

– Рекурзивно изрази основне итеративне аглоритме; 
– Дефинише рекурзивне функције које врше једноставна израчунавања над природним бројевима; 

дефинише рекурзивне функције које врше једноставне обраде низова; 
– Процени величину стека потребну за извршавање дате рекурзивне функције и величину улаза која 

не доводи до прекорачења стека; 
– Дефинише рекурзивне функције које врше систематично набрајање одабраних класа комбинаторних 

објеката и примени их за решавање проблема; 
– Дефинише рекурзивне функције које обилазе матрице у дубину; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Рекурзија 
– Примери једноставних рекурзивних функција 
– Реализација рекурзије 

Тема се реализује кроз 15 часова. 
Обраду теме Основе рекурзије започети 

детаљнијим упознавањем системског стека, ако то није 
учињено раније. Приказати ученицима стек позива у 
интегрисаном окружењу и промену његовог садржаја 
при позивима било каквих функција. Објаснити како 
механизам системског стека омогућава позиве 
функција (у дубину) током извршавања програма. 
Нарочито посветити пажњу употреби глобалних и 
локалних променљивих у овом контексту (више 
функција могу имати истоимену локалну променљиву, 
али то не доводи до интерференције, јер свака 
променљива има свој простор у одговарајућем оквиру 
стека). 

Мотивисати затим укратко тему рекурзије 
погодно одабраним примером, као најавом онога што 
предстоји. Добар уводни пример је познати проблем 
Ханојских кула. Након што су ученици разумели 
задатак и имали довољно времена да покушају 
самостално да га реше, приказати елегантно 
рекурзивно решење. 

Систематичан преглед рекурзије започети 
приказом рекурзивних функција над природним 
бројевима, а у сваком примеру посебно дискутовати 
најпростији случај (базу рекурзије) и свођење на 
простије случајеве. Рекурзивне функције су згодно 
место да се обнови и приступ са предусловом, 
постусловом и инваријантом, обрађиван у теми 
посвећеној коректности алгоритма. 

Приказати и рекурзивне функције за обраду 
низова.  

Разјаснити ученицима да се у императивним 
програмским језицима овакви алгоритми обично 
имплементирају итеративно, а да је сврха њихове 
рекурзивне имплементације само да се појам рекурзије 
савлада кроз низ једноставних примера.. 

Обрадити примену рекурзије на израчунавање 
елемената рекурентно задатих низова, код којих се 
вредност елемента израчунава на основу више 
претходних елемената (рекурентне везе вишег реда), 
укључујући и Фибоначијев низ. Дискутовати проблеме 
који настају због преклапајућих потпроблема, односно 
вршења истих рекурзивних позива више пута. Да би 
проблем постао очигледан, функција се може позивати 
редом за све веће вредности параметра. Наговестити да 
се ти проблеми решавају динамичким програмирањем 
(мемоизацијом, односно динамичким програмирањем 
навише) и да ће томе бити посвећена посебна наставна 
тема. 
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Пажљиво анализирати предности и мане 
рекурзивних у односу на итеративна решења. 
Дискутовати временску и просторну сложеност 
различитих рекурентних решења и скренути пажњу 
ученицима на проблем веће меморијске сложености до 
које може доћи због интензивног нагомилавања стек 
оквира и до проблема прекорачења стека. Са друге 
стране истаћи језгровитост и разумљивост 
рекурзивних дефиниција. Провежбати на неколико 
примера превођење алгоритама из итеративног у 
рекурзивни облик и обрнуто. Током разраде ове теме 
од ученика захтевати и да пишу своје рекурзивне 
функције, али и да корак-по-корак приказују како се 
извршавају задате рекурзивне дефиниције. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р
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ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:  

ОПШТЕ ТЕХНИКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ АЛГОРИТАМА 
Време: март/април 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Дефинисати алгоритме засноване на грубој сили  
– Анализа претрага са повратком 
– Увод у динамичко програмирање 
– Упознавање технике подели-па-владај 

И
сх

о
д

и
 

– Примени нерекурзиван обилазак простора претраге у дубину и у ширину и примени претрагу у ширину 
ради налажења најкраћег пута до циљног стања; 

– Примени технику претраге са повратком (бектрекинга); 
– Процени временску сложеност рекурзивних функција; 
– Примењује технику подели-па-владај на рекурзивно решавање проблема и процењују сложеност тако 

добијених решења 
– Препознаје проблем преклапања рекурзивних позива и решава једноставне примере техником 

динамичког програмирања 
– Описује предности и мане рекурзивних функција 
 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Груба сила, исцрпно набрајање и исцрпна претрага 
– Претрага са повратком (бектрекинг)  
– Динамичко програмирање 
– Техника подели-па-владај (тачније, овде: смањи па 

владај) 

Тема се реализује кроз 50 часова. 
Природно је тему Опште технике конструкције 

алгоритама започети сложенијим рекурзивним 
алгоритмима, чиме се она надовезује на претходну 
тему, у којој је рекурзија уведена. 

Дефинисати алгоритме засноване на грубој сили 
(енгл. brute force) као алгоритме који у претрази за 
решењем проверавају све могућности и нагласити како 
су систематска исцрпна енумерација и претрага са 
повратком типични примери алгоритама грубе силе. На 
почетку обраде ове теме поменути и једноставније 
(нерекурзивне) примере алгоритама грубе силе са 
којима су се ученици и раније сретали, нпр. линеарна 
претрага низа, наивно тражење подниске у ниски и 
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слично. Објаснити у којим ситуацијама има смисла 
користити приступ заснован на грубој сили. 

Претрага са повратком оптимизује технику 
исцрпне претраге у дубину тако што се кандидати за 
решења инкрементално проширују и тако што се 
претрага одсеца (врши се повратак) чим се установи да 
се тренутни кандидат не може допунити до исправног 
ре- шења. Ученицима показати технику подели па 
владај на елементарним примерима, где је временска 
сложеност (и дубина стека) по правилу логаритамска 
(неки аутори за овакву варијанту технике користе 
назив “смањи па владај”, енгл. decrease and conquer). 
Истаћи бинарну претрагу као један од основних 
примера овог приступа. Типични примери технике 
подели па владај су и алгоритам брзог сортирања 
(QuickSort) и алгоритам сотирања обједињавањем 
(MergeSort). Скренути пажњу на добитак у 
ефикасности када се независно обрађују половине 
низа, при чему је неопходно поделу на две половине тј. 
обједињавање сортираних половина извршити 
ефикасно (у линеарној сложености, коришћењем 
технике два показивача која се обрађује у ранијем делу 
курса).  

Приликом излагања основа технике динамичког 
програмирања скренути пажњу на проблем 
преклапајућих потпроблема. Класичан пример за то је 
рекурзивна дефиниција Фибоначијеве функције.  

Дефинисати динамичко програмирање као 
технику у којој се користи помоћна структура података 
(најчешће низ или матрица) за меморисање вредности 
решења одређених потпроблема. Увести технику 
мемоизације као динамичко програмирање одозго 
наниже у ком се задржава рекурзивна имплементација, 
и технику класичног динамичког програмирања одоздо 
навише у ком се рекурзија замењује итерацијом. 
Указати на значај динамичког про- грамирања у 
пребројавању комбинаторних објеката и у решавању 
оптимизационих проблема и истаћи важност постојања 
оптималне подструктуре проблема у том случају. 

У току обраде ове наставне теме очекује се 
решавање једног или више практичних задатака, већих 
од изолованих алгоритамских проблема, а мањих од 
завршног пројекта (груба оријентација: 100 и више 
линија кода). То могу да буду програми са интерфејсом 
командне линије или графичким корисничким 
интерфејсом. Битне карактеристике тих задатака су да 
примењују знање које се стиче у оквиру ове и 
претходних тема, као и да имају неку примену, тј. да се 
не баве само решавањем проблема за себе. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима    
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VII - ТЕМА/МОДУЛ:  

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК 
Време: мај/јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 – Упознавање са фазама пројектног задатка 
– Израда пројектног задатка 
– Анализа задатка 
– Самоевалуација  

И
сх

о
д

и
 – Сарађује са осталим члановима групе у свим фазама пројектног задатка; 

– Креира, уређује и структурира садржаје током рада на пројекту; 
– Креира рачунарске програме који доприносе решавању пројектног задатка; 
– Вреднује своју улогу у групи при изради пројектног задатка и активности за које је био/ла задужен/а. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

– Фазе пројектног задатка од израде плана до 
представљања решења 

– Израда пројектног задатка у корелацији са другим 
предметима 

– Вредновање резултата пројектног задатка 

Тема се реализује кроз 40 часова. 
Завршни пројекат се може радити појединачно 

или у мањем тиму (типично два, ређе три ученика), у 
договору са наставником. Избор тема је отворен и 
широк. Пожељно је да наставник понуди известан број 
тема, али да теме предлажу и ученици, при чему тему 
сваког пројекта треба да одобри (или додели) 
наставник. Очекиване особине завршних радова су 
сличне као за раније рађене задатке, само је обим 
завршног пројекта нешто већи. Наставник по својој 
процени може да смањи број часова предвиђених за 
израду завршних радова, нпр. у случају да је завршни 
рад надоградња ранијег мањег пројекта. 

Као припрема за касније писање завршног 
матурског рада, обавезна је пратећа документација на 
1-3 стране. У оквиру документације укратко описати 
како се користи програм (ако то није очигледно), 
глобалну структуру пројекта (најважније функције, 
употребљене технике, уграђени ресурси), литературу и 
изворе (линкови, наслови књига). У случају тимског 
рада навести шта је ко радио у оквиру пројекта. 

У оквиру документације потребан је и осврт на 
пројекат и самоевалуација. Ученици треба да истакну 
чиме од урађеног су посебно задовољни, шта би 
урадили другачије да су на почетку знали оно што знају 
на крају, или да су имали више времена, шта би желели 
да додају, тј. како би наставили рад на пројекту и 
слично. 

Методе рада 

Монолошко-дијалошка метода 
Метода практичних и лабораторијских радова 
Метода демонстрације 
Метода илустративних радова 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални. 
Ресурси Наставна средства: демонстративна, илустративна, акустична, литературна, ИТ средства. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови 
Проблемски задаци 
Писмени задатак 

Начин праћења 

Систематско посматрање 
Процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

ОС по нивоима 
 

 
  

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунски рад организује се за ученике који нису савладали садржаје у редовној настави. 

Циљ допунске наставе јесте да се ученицима који нису савладали садржаје омогући лакше укључивање у 

редовни васпитно-образовни процес, као и да им се развију упорност, самосталност и тачност у раду. 

Задаци допунске наставе: 

• оспособити ученике да овладају основним појмовима ради лакшег уклапања у редовни наставни 

процес; 

• омогућити ученицима да на што лакши начин надокнаде и усвоје појмове које су пропустили због 

краћег или дужег изостајања са редовне наставе; 

• омогућити ученицима да овладају различитим методама учења ради развијања самосталности у 

учењу. 

Допунска настава биће организована током целе школске године, динамиком од једног часа недељно, са 

групама до десет ученика.  

 

 
 
 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Циљ додатне наставе јесте проширивање и продубљивање знања ученика који се у већој мери интересују за 

програмирање и који су на редовним часовима показали висок ниво савладаног градива, развијање способности и 

вештина ученика према њиховим интересовањима и склоностима и развијање такмичарског духа. 

Задаци додатне наставе: 

-омогућити ученицима да у самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода;  

-развијати аналитичко и критичко мишљење;  

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати теоријско знање и експериментално искуство за 

решавање теоријских и експерименталних проблема; 

-стварати ситуације у којима ће ученици примењивати знања за тумачење појава и промена у реалном 

окружењу; 

На овим часовима ученици ће се припремати за: 

-такмичење ученика у организацији Министарства просвете (окружно, републичко); 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље одређене 
критеријуме тј. да добију позитивну оцену. 
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Оперативни системи и рачунарске мреже 

Образовнипр
офил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: Други 

Предмет: 
Оператитвни системи и рачунарске 
мреже 

Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

74 

Просветни гласник: Број 6 Година: 2021 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи са целим одељењем. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина 
ученика, која треба да послужи као полазна основa за организацију и евентуалну индивидуализацију 
наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и активно оријентисаној 
настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког мишљења. Ангажовати се на 
стварању услова за реализацију хибридног модела наставе (комбинација традиционалне наставе и 
електронски подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна 
већа индивидуализација наставе. Препорука је да наставник, у зависности од могућности ученика и 
рачунарске опреме, процени и комбинује различите наставне методе и облике рада као што су 
самостални рад ученика (по принципу један ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика 
истовремено и заједно решавају конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје 
за методе решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира 
и кроз дискусију уводи ученике у нове области. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Оперативних система и рачунарских мрежа је стицање основних знања о карактеристикама оперативних система 
и рачунарских мрежа, ради правилног конфигурисања и успешног коришћења у пројектовању савремених рачунарских 
система.  

Учењем предмета Оперативни системи и рачунарске мреже ученик је оспособљен да користи и објасни структуре и принципе 
функционисања оперативних система и рачунарских мрежа.  

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних способности ученика које му омогућавају да развије 
општу предметну компетенцију. Подразумевају познавање основних структура и принципа функционисања оперативних 
система и рачунарских мрежа. Специфичне компетенције обухватају разумевање улоге организације и управљања процесима, 
меморијом, улазно-излазним уређајима, системом датотека и рачунарских мрежа   
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I - ТЕМА/МОДУЛ: УВОД У ОПЕРАТИВНЕ СИСТЕМЕ Време: септембар, 8 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са основним концептима оперативних система. 

И
сх

о
д

и
 

– објасни поделу софтвера на системски и апликативни; 

 – дефинише улогу оперативног система у рачунарском систему;  

– наведе основне задатке оперативног система; 

– наведе типове структуре оперативног система;  

– опише развој оперативних система;  

– наброји и опише значајне оперативне системе; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Дефиниција и функције оперативног система  
• Историјат оперативних система  
• Основни концепти оперативних система 
• Врсте оперативних система 
• Карактеристике оперативних система 
• Архитектуре оперативних система 
• Значајни оперативни системи 

 

Посебну пажњу посветити функцијама језгра 
оперативног система, системским позивима, драјверима 
и корисничком окружењу. Анализирати различите 
архитектуре оперативних система: Монолитне системе, 
Слојевите системе, Системе засноване на микројезгру, 
Хибридне системе и Системе засноване на егзојезгру. 
Упознати ученике са историјатом и развојем 
оперативних система.  
Представити оперативни системе значајне за развој 
рачунарства:Multics; Оперативни системи UNIX 
фамилије; GNU/Linux; Оперативни системи компаније 
Microsoft; Оперативни системи компаније Apple; 
Андроид. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ПРОЦЕСИ Време: октобар, 6 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са појмом процеса и стањима у којима се процес може наћи. Упознавање ученика са 
појмом нити и структуром која чува податке о процесима, контролни блок процеса. Упознавање ученика са 
основним алгоритмима за распоређивање процеса. 

И
сх

о
д

и
 

– наведе разлику између програма и процеса;  

– наведе најбитније информације о току извршавања процеса и где се чувају;  

– објасни шта је изворни код програма;  

– објасни чему служи контролни блок процеса;  

– објасни концепт нити;  

– наведе примере употребе нити;  

– наведе улогу планера у оперативним системима;  

– наведе врсте система за рад у реалном времену; 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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• Језгро и процеси 
• Стања процеса  
• Распоређивање процеса  
• Операције над процесима 
• Нити 
• Алгоритми планирања  

 

Објаснити појам процеса и његово место у меморији. 
Навести и продискутовати стања у којима се може наћи 
процес. Описати структуру у којој се чувају подаци о 
процесима - контролни блок процеса. Објаснити 
концепт нити и предности које овакав приступ доноси. 
Илустровати примерима (едитор текста, веб прегледач, 
сервер, итд.). Приказати редове процеса и улогу планера 
за што ефикасније функционисање система. 
Продискутовати вишепроцесорске системе. Размотрити 
различите начине распоређивања процеса. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: КОНКУРЕНТНОСТ И СИНХРОНИЗАЦИЈА 
ПРОЦЕСА 

Време: октобар, новембар, 8 
часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

У оквиру ове целине треба објаснити појам критичне секције и приказати нека од решења за њену заштиту. 

И
сх

о
д

и
 

– наведе како се у рачунарству дефинише појам критичне секције;  

– објасни начине за заштиту критичне секције; 

 – наведе основни принцип по коме функционишу семафори;  

– објасни концепт критичних региона; – објасни принцип монитора; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Синхронизација процеса 
• Критична секција  
• Решења заснована на активном чекању  
• Семафори 
• Критични региони и монитори  
• Критична секција и заштите  

 

Прво би требало обрадити решења заснована на 
активном чекању: – Стриктна алтернација; – Декеров 
алгоритам; – Питерсонов алгоритам; – Лампортов 
(пекарски) алгоритам. Затим решења заснована на 
коришћењу хардверских инструкција (TAS, SWAP, 
FAA) и на крају најпознатија решења за заштиту 
критичне секције без активног чекања: – Семафори; – 
Критични региони; – Монитори. У складу са 
могућностима и предзнањем ученика, након наведених 
алгоритама наставник може са ученицима да уради више 
практичних примера програмирања апликација са више 
нити са савременим библиотекама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ЗАГЛАВЉИВАЊЕ Време: децембар, 6 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Објаснити шта је заглављивање и који су услови неопходни да би до њега дошло. Приказати мере за 
спречавање заглављивања, избегавање и детекцију заглављивања и опоравак. 
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И
сх

о
д

и
 – наведе пример заглављивања;  

– наведе пример изгладњивања процеса; oбјасни мере за спречавање заглављивања;  

– наведе шта подразумева детекција заглављивања; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Заглављивање 
• Мере за спречавање застоја 
• Методе за избегавање застоја 
• Детекција и опоравак од застоја 
• Методе управљања застојем 

 

Приказати мере за спречавање заглављивања: – 
Превенција чекања и држања; Елиминисање 
немогућности прекидања; Превенција кружног чекања. 
Продискутовати Банкарев алгоритам као меру која се 
предузима да би се избегло заглављивање. Приказати 
начине на које се обично проверава да ли је у систему 
дошло до заглављивања и продискутовати начине на 
које се систем може опоравити од заглављивања. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: УПРАВЉАЊЕ МЕМОРИЈОМ 
Време: децембар, јануар, 
фебруар, март, 16 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са техникама управљања меморијом. 

И
сх

о
д

и
 

– објасни шта је меморија и како се деле на основу брзине приступа;  

– наведе које су улоге примарне и секундарне меморије;  

– објасни појам релативне адресе;  

– објасни шта је физички адресни простор;  

– наведе који типови фрагментације се јављају код статичких, а који код динамичких партиција; – наведе 
начине за доделу расположиве меморије процесу;  

– објасни на који начин се логичка адреса преводи у физичку код страничења;  

– објасни која је основна идеја сегментације; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Меморије рачунара 
• Управљање меморијом 
• Управљање меморијом при монопрограмирању 
• Партиције 
• Страничење 
• Сегментација 
• Карактеристике сегментације 
• Виртуелна меморија 
• Страничење на захтев 
• Алгоритми за избацивање странице 
• Проблеми функционисања виртуелне страничне 

меморије 
• Виртуелна меморија 

 

Приказати основне проблеме који се јављају при 
управљању меморијом. Описати страничење као начин 
за управљање меморијом. Објаснити улогу табеле 
страница и предности које доноси коришћење 
асоцијативне меморије.  
Приказати сегментацију као алтернативни начин за 
управљање меморијом и упоредити га са страничењем.  
Објаснити појам виртуелне меморије као приступа 
којим се раздваја расположив део меморије од оног који 
стварно физички постоји. Анализирати страничење на 
захтев као један од начина за имплементирање 
виртуелне меморије. Обрадити алгоритме за избацивање 
странице: Алгоритам заснован на случајном 
избацивању; Беладијев оптимални алгоритам; FIFO 
алгоритам; Алгоритам друге шансе; Алгоритам сата. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: СИСТЕМ ДАТОТЕКА Време: март, април, 8 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Објаснити појам датотеке, система датотека и интерфејса система датотека. 

И
сх

о
д

и
 

– наведе шта је датотека, а шта систем датотека;  

– објасни шта је директоријум и које организације директоријума постоје;  

– објасни шта су релативне, а шта апсолутне путање;  

– наведе типове приступних дозвола над датотекама и директоријумима; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Фајл систем 
• Структура фајлова 
• Типови фајлова 
• Директоријуми 
• Права приступа 
• Имплементација фајлова 
• Имплементација директоријума 

Приказати улогу атрибута датотека, операције које се 
могу извршити над датотекама, структуру и типове 
датотека. Објаснити улогу директоријума и могуће 
организације: Организација директоријума – један ниво 
,Организација директоријума – два нивоа, Организација 
директоријума у структуру стабла. Објаснити шта су то 
апсолутне а шта релативне путање.  
Објаснити заштитне механизме и права приступа. 
Обрадити структуру и имплементацију система 
датотека, детаљно објаснити како се могу 
имплементирати датотеке и директоријуми.  
У складу са могућностима и предзнањем ученика и у 
корелацији са предметом програмирање наставник може 
са ученицима да уради више практичних примера 
програмирања апликација које подржавају рад са 
системом датотека помоћу савремених библиотека. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: УПРАВЉАЊЕ УЛАЗНО-ИЗЛАЗНИМ 
УРЕЂАЈИМА 

Време: мај, 10 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Детаљно описати хардверске компоненте које представљају улазно-излазне уређаје. 

И
сх

о
д

и
 

– објасни како се деле улазно-излазни уређаји на основу начина на који се преносе подаци;  

– објасни шта су магистрале и која је њихова улога у рачунарском систему;  

– наведе на који начин процесор комуницира са улазно-излазним уређајима;  

– објасни на који начин се коришћењем прекида управља улазно-излазним операцијама;  

– наведе шта је основна улога драјвера;  

– објасни шта је бафер;  

– објасни где се физички налази кеш меморија;  

– објасни разлику између кеширања и баферовања;  

– наведе које врсте системских позива постоје;  

– опише начин комуникације корисничког процеса са хардвером; 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

• Улазно-излазни уређаји 
• Хардверске компоненте 
• Интерфејс уређаја 
• Прекиди 
• Драјвери 
• Софтвер за управљање који не зависи од уређаја 

Представити начине повезивања уређаја у рачунарски 
систем. Посебно објаснити улогу прикључака, 
магистрала, контролера и регистара. Приказати на које 
начине процесор може комуницирати са уређајима.  
Детаљно обрадити основне приступе за управљање 
уређајима: Техника прозивања, Прекиди, Директан 
меморијски приступ – ДМА. Објаснити улогу софтвера 
за управљање који не зависи од уређаја. Посебно 
обрадити: Планирање улазно-излазних операција, 
Баферовање, Обрада грешака,Кеширање, Спулер. 
Описати интерфејс ка корисничким процесима односно 
механизам којим се корисничким процесима обезбеђује 
коришћење уређаја на највишем нивоу. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ Време:мај, јун, 12 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Дефинисати појам рачунарске мреже и приказати основне класификације мрежа, структуру, мрежне 
протоколе и безбедност и заштиту рачунарских мрежа. 

И
сх

о
д

и
 – разуме појам рачунарске мреже и одакле је потекла потреба за умрежавањем;  

– наведе најважније критеријуме за класификацију мреже;  

– познаје карактеристике локалне и глобалне мреже; 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Рачунарске мреже 
• Класификација мрежа 
• Историја интернета 
• Архитектура мреже 
• Референтни модел TCP/IP 
• TCP и UDP протокол 
• IP протокол 
• Класе  IP адреса 
• Безбедност рачунарских мрежа 

Продискутовати историјски развој интернета и 
рачунарских мрежа.  
Објаснити појам архитектуре мреже и приказати 
референтни модел TCP/IP.  
Посебно објаснити начин IP адресирања и рутирања.  
Представити UDP протокол и TCP протокол. 
Представити HTTP протокол и објаснити механизме 
рада DNS.  
Приказати главне претње за безбедност рачунарских 
мрежа и теоријски дати поделу могућих напада. 
Посебно обрадити практичне нападе и начине за одбрану 
од напада на мрежи.  

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 
  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка програмирању. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 

 

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Верска настава 

Образовни 
профил: 

Друштвено језички, природно математички , одељења ученика са 
посебним способностима за информатику и рачунарство 

Разред: 2 

Предмет: Верска настава-православни   катихизис 
Недељни 
фонд часова: 

1 
Годишњи 
фонд часова: 

37 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2001 

Начин 
реализације: 

-Задатак наставника је да упозна ученике са темама и кључним појмовима садржаја а које наставник 
у складу са литературом одређених наставних јединица може да допуни. 
Катихизација као литургијска делатност заједничко је дело катихете ( вероучитеља) и ученика који 
су се определили за слушање овог предмета. 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 би требало да стално има на уму 
да је катихеза сведочење Истине ( Христа), 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. Настава се реализује кроз следеће облике наставе: а) Теоријска настава ( 35 часова) б) 
Практична настава ( 2 часа). Теоријска настава се реализује у учионици, а практична настава се 
реализује у Цркви-учешћем у литургијском сабрању.  
-Дидактичко-методичка упутства  
Уводне часове требало би осмислити тако да допринесу међусобном упознавању ученика , 
упознавању ученика са циљевима, исходима и наставним садржајима, али и тако да наставник стекне 
почетни увид у то каквим предзнањима и ставовима из подручја Православног катихизиса група 
располаже. Реализација програма би требало да се одвија у складу са принципима савремене 
активне наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски приступ 
садржајима тема. У току реализације стављати нагласак више на доживљајно и формативно а мање 
на сазнајно и информативно. Квалитет наставе се постиже када се наставни садржаји реализују у 
складу са савременим педагошким захтевима у погледу употребе разноврсних метода , облика рада 
и наставних средстава. Имајући у вииду захтеве наставног програма и могућности транспоновања 
наставног садржаја у педагошко дидактичка решења , наставник би требало да води рачуна и о 
психолошким чиниоцима извођења наставе – узрасту ученика, нивоу психофизичког развоја, 
интересовањима, склоностима, способностима и мотивацији ученика. У остваривању  савремене 
наставе наставник је извор знања, креатор , организатор и координатор ученичких активности у 
наставном процесу. Настава је успешно реализована ако је ученик спреман да Цркву схвати као 
простор за остваривање своје личности кроз заједничарење са ближњима и Тројичним Богом који 
постаје извор и пуноћа његовог живота.  

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
-Циљ Верске наставе као изборног предмета у оквиру средњешколског образовања и васпитања јесу да се њоме 

посведоче садржај вере и духовно искуство традиционалних цркава и верских заједница које живе и делају на нашем 
животном простору, да се ученицима пружи целовит религијски поглед на свет и живот и да им се омогући слободно усвајање 
духовних и животних вредности цркве или заједнице којој историјски припадају , односно, чување и неговање сопственог 
верског и културног идентитета. Притом, упознавање ученика са вером и духовним искуствима сопствене историјски дате 
Цркве или верске заједнице треба да се остварује у отвореном и толерантном дијалогу , уз уважавање других религијских 
искустава и философских погледа , као и научних сазнања и свих позитивних искустава и достигнућа човечанстава. 

-Циљ наставе Православног катихизиса ( веронауке) у средњем образовању и васпитању јесте да пружи целовит 
православни поглед на свет и живот, уважавајући две димензије : историјски хришћански живот ( историјску реалност Цркве) 
и есхатолошки ( будући) живот ( димензију идеалног). То значи да ученици систематски упознају православну веру у њеној 
доктринарној, литургијској, социјалној, и мисионарској димензији ,при чему се излагање хришћанског виђења живота и 
постојања света обавља у веома отвореном , толерантном дијалогу са осталим наукама и теоријама о свету , којиима се настоји 
показати да хришћанско виђење ( литургијско, као и подвижничко искуство Православне Цркве ) обухвата сва позитивна 
искуства људи , без обзира на њихову националну припадност и верско образовање. Све ово се спроводи како на 
информативно-сазнајном тако и на доживљајном и на делатном плану , уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 
свим сегментима живота ( однос са Богом, са светом, са другим људима, са собом) 

-ЗАДАЦИ у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика: - развије отвореност и однос према Богу 
као Другој и другачијој Личности у односу на нас, као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, 
такође, другачијој у односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници); - 
развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека и света, људској слободи, животу 
у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу 
православне хришћанске вере и искуства Цркве; - изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и 
цивилизације у којој живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима стваралаштва (при 
чему се остварује комплементарност са другим наукама); - помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, 
у изналажењу равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима различитих 
култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад, - изгради уверење да је свет и све што је 
у њему, створен за вечност, да су сви створени да буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика 
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развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као непоновљивом 
бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање. 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод  Време: 1 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са садржајем предмета, планом и програмом и начином реализације наставе 
Православног катихизиса. 

- Установити каква су знања стекли и какве ставове усвојили ученици у претходном школовању. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да сагледа садржаје којима  ће се бавити настава Православног катихизиса у току 2 године 
средњешколског или гимназијског образовања. 

- Моћи да уочи какво предзнање има из градива Православног катихизиса обрађеног у претходном 
циклусу школовања. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
3. Понављање кључних појмова и садржаја 

обрађених у првом разреду средње школе 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То значи да је она заједничко 
дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака 
истина вере предаје се и преноси као реалност самога 
живота, као опис искуства, првенствено као реалност 
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може 
бити апстрактних истина и аксиома. Катихеза 
("веронаука") не постоји ради гомилања података и 
информација или у служби теоретског "знања о вери" 
него као мистагогија, увођење у праксу живота и 
отварање могућности да ученик и лично усвоји искуство 
Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, 
првенствено у њеној Литургији. Наставни процес ће 
имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем 
катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима живота у Цркви. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Стварање света и човека Време: 7 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Омогућити ученицима да стекну неопходно знање да узрок постојања света јесте личносни Бог који 
слободно, из љубави ствара свет. 

- Развијање свести код ученика о стварању човека по ,, икони и подобију Божијем“односно као 
слободне личности за љубав према другом бићу. 

- Оспособити ученике за разумевање да је свет и све што је у њему створено за вечност, да буде 
причасник вечног божијег живота. 

- Предочити ученицима чињеницу да је човек од Бога призван да управља целим светом и да га 
приноси Богу , те да се у тој заједници обожи и човек и свет. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да интерпретира учење Цркве о стварању света 

- Моћи да објасни да је човек икона Божија зато што је слободан 

- Моћи да објасни да је човек подобије Бога зато што је способан за заједницу 

- Моћи да објасни да је Бог створио свет са циљем да вечно живи у заједници са њим. 

- Бити подстакнут да просуђује о смислу постојања човека и света 

- Моћи да разликује особености створеног и нествореног 

- Моћи да развија одговорност за сопствени живот и живот друггих 

- Моћи да преиспитује и вреднује сопствени однос према Богу , другом човеку и према творевини 
Божијој. 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Стварање света 
30.  Стварање човека по икони и подобију Божјем 
31. Творевина и човеково место у њој 
32. Творевина и човеково место у њој 
33. Свет је створен са циљем да постане Црква 
34. Свет је створен са циљем да постане Црква 
35. Представе стварања света и човека у православној 

иконографији 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
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Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Прародитељски грех Време: 7 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

- Пружити ученицима основ за разумевање прародитељског греха на основу библијског сведочанства 
, тумачења Светих Отаца и учења Цркве. 

- Ученицима предочити да се човеков промашај ( грех) састоји у одвајању човека и света од Бога 

- Пружити ученицима основ за разумевање да спасење ккао превазилажење смрти и задобијање вечног 
живота , јесте повратак у заједницу са Богом. 

И
сх

о
д

и
 

- Моћи да објасни у чему се састоји прародитељски грех 

- Моћи да сагледа последице прародитељског греха и начин њиховог превазилажења  

- Моћи да објасни каква је улога човека у остваривању назначења света 

- Моћи да просуди о важности учествовања у литургијском сабрању за сопствено спасење 

- Бити подстакнут да се одговорније односи према природи 

- Моћи да стекне увид у личну одговорност за своје поступке 

- Моћи да уочи значај покајања за своје спасење 

Наставнe јединицe Начин реализације 

15. Библијска повест о прародитељском греху 
16. Прародитељски грех као промашај циља стварања 
17. Светоотачко тумачење прародитељског греха 
18. Јединство човека са Богом – једини начин да се 

превазиђе смрт 
19. Човекова злоупотреба творевине – еколошка 

криза 
20. Прародитељски грех у светлости богослужбених 

текстова 
21. Прародитељски грех у светлости богослужбених 

текстова 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 
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значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Свештена историја спасења (од Адама до 
Израиља) 

Време: 6  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Омогућити ученицима разумевање да се Стари Завет у главим цртама , периодима, личностима и 
догађајима може посматрати као праслика и најава новозаветних догађаја. 

- Омогућити ученицима да стекну знање о историјском току остварења Божијег плана о свету. 

- Пружити ученицима основ за разумевање да се у личности Исуса Христа испуњава оно што је 
откривено и речено у Старом Завету. 

- Предочити ученицима у чему се састоји разлика између Цркве као богочовечанске заједнице и 
других облика људских заједница 

- Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије који сабира и избавља 
народ Божији 

И
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- Моћи да уочи да се Бог у Старом и Новом Завету открива као личност и да позива човека у заједницу 
са њим. 

- Моћи да на примеру Каина и Авеља закључи да је свако убиство-братоубиство 

- Моћи да на примеру Ноја схвати значење појма праслика Христа и Цркве као места спасења. 

- Моћи да на примеру Вавилонске куле схвати да ниједна људска заједница мимо Бога не води 
остварењу човековог назначења 

- Моћи да разуме да је откровење Авраму почетак остваривања Цркве у историји 

- Бити свестан да је за богопознање неопходан лични сусрет са Богом 

- Моћи да разуме да је обећање потомства дато Аврааму  духовног карактера 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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25. Каин и Авељ 
26. Ноје и барка, као праслике Христа и Цркве 
27. Црква и Вавилонска кула 
28. Авраамов завет са Богом и наговештај Цркве 

Христове 
29. Жртвовање Исака као праслика жртве Христове 
30. Јаков постаје Израиљ 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
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Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
П

р
а
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е

њ
е

 
Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Свештена историја спасења (од Мојсија до 
Христа) 

Време: 10 часова  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Пружити ученицима основ за разумевање да је целокупан садржај старозаветне месијанске мисли 
остварен тек у Новомм Завету у личности Господа Исуса Христа 

- Предочити ученицима да се у старозаветној историји назире личност Месије који сабира и избавља 
Народд Божији 

- Упознати ученике са значајем старозаветног празновања Пасхе као праслике молитвеног сећања на 
Христово Страдање, Васкрсење и Други долазак 

- Омогућити ученицима разумевање да се деловањем пророка Божијих увек изграђује Црква. 

И
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- Знати да је старозаветна вера – вера у једног Бога 

- Моћи да објасни нека од старозаветних пророштава која су се остварила у личности Христовој. 

- Моћи да наведе који старозаветни догађаји јесу праслика Сина Божијег и новозаветне Цркве. 

- Моћћи да повезује догађаје старозаветне и новозаветне историје 

- Моћи да уочи разлику између уобичајног значења речи пророк и њеног библијског смисла 

- Моћи да на примеру пррочке делатности увиди значај старања о социјално угроженим категоријама 
друштва  

- Моћи да схвати на примеру Израиља да Црква има наднационални карактер 

- Моћи да упореди Десет заповести са Христовим заповестима о љубави 

- Знати да је месијанска идеја присутна током старозаветне историје 

- Моћи да промишља о сопственом месту у историји спасења 

Наставнe јединицe Начин реализације 

33. Откривење Бога Мојсију (ЈХВХ, ὁ ὢν) 
34. Пасха 
35. Пасха 
36. Месија циљ старозаветних ишчекивања 
37. Месија циљ старозаветних ишчекивања 
38. Давид и Соломон 
39. Давид и Соломон 
40. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу 

Христу 
41. Испуњење старозаветних пророштава у Исусу 

Христу 
42. Праслике Свете Тројице, Исуса Христа и Цркве у 

Старом Завету 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 

могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 
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за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Старозаветна ризница Време: 6 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 - Омогућити ученицима доживљај старозаветне побожности 

- Подстицати ученике на промишљање о незаменљивости и вредности сопствене личности. 

- Установити обим и квалитет знања и разумевања стечених у току школске године из Православног 
катихизиса. 

И
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д

и
 - Моћи да се подстакнут примерима, смелије суочи са грехом самооправдавања и сваким греехом 

уопште. 

- Моћи да уочи у којој мери је напредовао и савладао градиво у 2 разреду изучавања Православног 
катихизиса. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

29. Мудросна књижевност – одабрани одељци 
30. Мудросна књижевност – одабрани одељци 
31. Одабрани одељци из Псалама Давидових 
32. Одабрани одељци из Псалама Давидових 
33. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 
34. Старозаветни списи у богослужењу Цркве 

Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте 
литургијска делатност. То 

значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) 
и његових ученика. Свака истина 

вере предаје се и преноси као реалност самога живота, 
као опис искуства, првенствено као 

реалност живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и 
не може бити апстрактних истина и 

аксиома. Катихеза ("веронаука") не постоји ради 
гомилања података и информација или у 

служби теоретског "знања о вери" него као мистагогија, 
увођење у праксу живота и отварање 
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могућности да ученик и лично усвоји искуство Цркве 
кроз слободно учешће у њеном 

животу, првенствено у њеној Литургији. 

Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех 
заједничким учешћем 

катихете (вероучитеља) и његових ученика у Литургији 
и у свим облицима и изразима 

живота у Цркви. 

Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих 
ученицима да превазилазе 

неповерење према другима и да се истовремено 
ослобађају претеране и нездраве 

заокупљености собом и својим стварним и привидним 
проблемима. Часови катихизиса 

(веронауке) биће, следствено, усмерени на изграђивање 
поверења, љубави и заједништва 

међу ученицима у одељењу и у школи, као и у односу 
према људима уопште. Развијање 

овакве животне оријентације код ученика биће праћено 
и неговањем осећања одговорности 

за животну средину и за природу као целину. 

Притом ученици треба да осете да остваривање 
јединства са другим нипошто не 

значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање 
личне различитости и особености. 

Напротив: прихватајући једни друге и показујући 
узајамну љубав, млади - и сви људи - 

истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу 
личност, односно личну самосвојност 

сваког појединца. 

У складу са оваквим циљем наставног процеса, при 
обради наставних јединица - 

заступљеној и овде, као и у основној школи, 
првенствено на динамичан начин и дијалошким 

методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, 
а мање на сазнајно, више на 

формативно, а мање на информативно. Циљ ће бити 
постигнут ако ученик, уз несебичну и 

ненаметљиву помоћ свога катихете, открије и себе и 
друге као непоновљиву вредност, а свој 

животни програм дефинише као трајни подвиг 
прихватања и поштовање других, стицања 

поверења и љубави према њима. Притом би он спонтано 
препознао Цркву као простор 

остваривања личности и заједнице, а Једног у Тројици 
Бога као извор и пуноћу тога датог и 
задатог животно-вредносног програма. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, демонстративна, истраживачка 
Облици рада Фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси Стручна литература, табла, рачунари, интернет 

П
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Инструменти Самостални рад ученика на часу , презентације, учешће у дискусијама 

Начин праћења Примена стеченог знања, презеннтације ученика на одређене теме 

ОС по нивоима                   

 

Четврти разред 
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Српски језик и књижевност 

 
 
 

Образовни 
профил/смер: 

Природно-математички Разред: четврти 

Предмет: Српски језик и књижевност 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд часова: 

132 

Просветни гласник: Број 4 Година: 2020. 

Начин 
реализације: 

Модуларни тип наставе српског језика и књижевности обухвата не само фронтални 
начин рада већ и учестали рад у групама. Ученици су фокусирани на вредновање 
значаја функционалне, као и дигиталне писмености и на вредновање значаја 
образовања, културе изражавања (уз јасно дефинисани појмовни терминосистем и 
наставну методологију са прецизним појмовнотерминолошким разграничењем). 
Начин оцењивања се остварује тако што се прати активност на часу, читање лектире, 
тумачење књижевног дела у којима доминирају активне наставне методе. Наставни 
курикулум обухвата четири писмена задатка у току школске године (два су обично 
слободни састави, а два су у вези са градивом обухваћених курикулумом, а постоји 
могућност да се уведу и нови облици писмених задатака за које је препоруку дало 
Друштво за српски језик и књижевност, што је још увек у разматрању (линк ка 
препоруци: https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-
zadataka/). 
Стога се у наставне програме убацује методологија модуларне наставе и теме у којима 
доминирају активне методе у циљу што креативније практичне наставе , посећивањем 
или организовањем интерактивних музејских или завичајних изложби, позоришних 
представа, сајмова књига и сл. Све то у циљу оспособљавања одговорних, самосталних 
и креативних ученика који ће бити оспособљени за самосталан рад и за активну 
примену знања у пракси. За извођење наставе српског језика и књижевности 
неопходна су не само дигитална наставна средства већ и живи контакт са књижевном 
речју, слушање уметничких текстова, развијање реторике, дигитализација постојеће 
завичајне културолошке нематеријалне баштине, а све у складу са фокусом 
планираних модула наставног курикулума. Након сваке наставне целине 
књижевности, хронолошки распоређене наставне садржаје обнављамо различитим 
облицима провере знања како би се утврдило колико су савладани задати садржаји. 
(имплементирана Блумова таксономија). Знања из области језика и књижевности 
допуњују се применом различитих извора (књижевна дела, интернет формати, 
едукативне дигиталне платформе, књижевне критике, завичајна литература). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-zadataka/
https://drustvosj.fil.bg.ac.rs/2021/09/02/preporuka-za-nove-oblike-pismenih-zadataka/
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Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ образовно-васпитног рада предмета Српски језик и књижевност је стицање и усвајање знања из области 
књижевности,развијање осећања за књижевност и проширивање интелектуалних видика, као и богаћење знања из области 
језика и књижевности. 

Задаци образовно-васпитног рада: 

* планирање и организовање наставног рада: наставни програми ,годишњи и оперативни планови рада, структуре наставних 
часова; индивидуални и групни рад; 

* корелација наставних подручја: повезивање наставе језика, књижевности, говорне културе и писмености; корелација 
садругим наставним предметима; 

* припремање наставника и ученика за успешан рад: истраживачки и домаћи задаци; мотивисање ученика; 

* проучавање и примена наставне методологије: логичких,стручних и комуникационих метода; 

* проналажење и стварање погодних наставних облика, поступака и методичких поставки и њихово примењивање у пракси; 

* проучавање(обрада,анализа,интерпретација) књижевноуметничких дела разних родова и врсти; 

* функционално поступање у настави граматике и стилистике; начини успешног неговања говорне културе и писмености; 

* коришћење уџбеника,стручне литературе и наставних средстава у настави матерњег језика и књижевности. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Језик: Синтакса, Стилистика и 
Општа лингвистика 

Време: током школске 
године  

Ц
и

љ
е

в
и

 Проширавање знања из области обрађених у основној школи и претходним разредима, али и увођење 

нових појмова 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Падежни систем.  

Независни и зависни падежи 

Поливалентност падежа. Падежна синонимија 

Предлошки изрази и конструкције 

Припрема за израду контролног задатка о падежима 

Контролни задатак из области синтаксе падежног система 

Конгруенција (граматичка и семантичка) 

Конгруенција (граматичка и семантичка) 
Ред речи у реченици 

Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, 
заповедне, жељне и узвичне реченице 
Специјални типови независних реченица 
 Систем зависних реченица 

Врсте зависних реченица 

Врсте зависних реченица 

Обележја зависних реченица. Употреба запете 
Независне и зависне реченице 

Напоредне конструкције. Типови напоредних 
конструкција: саставни, раставни, искључни, закључни и 
градациони 

Уочавање напоредних односа између речи, синтагми и 
зависних реченица 

Основни појмови о негацији 

 Синтакса 

Напоредне конструкције, независне и зависне реченице 
(контролна вежба) 

Глаголска времена и глаголски начини 

 Временска и модална значења личних глаголских облика 

Временска и модална значења глаголских начина 

Глаголски облици и њихова значења 

Контролна вежба 

Појам прагматике. Говорни чинови 

 Структура разговора и текста 

 Језик, култура и друштво. Еволуција језика. 
Вишејезичност 

 Језици у свету. Језичка сродност – подела на језичке 
породице и групе. Језички типови и језичке универзалије 

Општи појмови о језику 

Стилистика.Функционални стилови. Књижевноуметнички 
стил 

 Стилистика. Функционални стилови. Научни стил. 
Дигитална компетенција 

 

 
 

У оквиру Синтаксе ученици проширују и продубљују 
знања о падежним и глаголским облицима, зависним и 
независним реченицама, напоредним конструкцијама, 
стичу нова знања о специјалним независним 
реченицама кроз примере и различите функције и 
значења падежа, а успоставља се и корелација са 
језичком културом у вези са правилном употребом 
запете у вези са реченицама, такође, кроз примере се 
указује и на различита значења личних глаголских 
облика (времена и начина). 
 
У оквиру Функционалних стилова се понављају и 
допуњују раније стечена знања о књижевноуметничком 
и научном стилу. Претходно знање се систематизује 
кроз обнављање особина свих функционалних стилова  
и кроз графички приказ помоћу табеле. Кроз рад се 
ученици упућују на књижевноуметничке текстове из 
програма наставе књижевности за четврти разред, а 
када се обнавља научни стил онда се упућују на 
исправну и безбедну претрагу на интернету, чији је циљ 
писање научног рада. 
 
У оквиру Опште лингвистике проширују се знања о 
еволуцији језика. Са ученицима се обрађује појам 
индоевропска језичка породица. Обрађују се њене 
главне гране и повезују се ови наставни садржаји са 
наставним садржајима страних језика и географије. 
Овде је пожељан групни рад на истраживачким 
задацима, као и израда презентација и излагања 
ученика на одабрану тему. 

Методе рада Дијалошка, монолошка, метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидулани, групни, рад у пару 
Ресурси Граматика, вежбања, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, примери, језичке 
карте, презентације 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, истраживачки задаци, презентације 
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ОС по нивоима СЈК 1.1.1 -1.1.6 СЈК 2.1.1 – 2.1.6 СЈК 3.1.1 – 3.1.5 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Kњижевност: Послератна и 
савремена књижевност и Дијалог књижевних епоха 

Време:током школске 
године  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Усвајање корпуса дела послератне српске и светске књижевности, као и усвајање знања о некима од највећих 
дела ранијих епоха која тематски корелирају са двадесетовековном књижевношћу. Упознавање и са 
савременом српском књижевношћу (са делима насталим након 1990. године – изборни део) 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Смисао и задаци проучавања књижевности 

Тања Поповић: Књижевност, одломци 

 Г.Петровић: Прича о причању 

 Миодраг Павловић, Пробудим се 

 Миодраг Павловић, Научите пјесан 

Методи у проучавању књижевности. Плурализам метода и 
њихов суоднос. Теорија рецепције 

 Васко Попа, Кора (избор из поезије) 

Васко Попа, Кора (избор из поезије) 
Карактеристике песничког језика / Душан Јовић, Битне 
карактеристике поетског језика Васка Попе (одломци) 

Бранко Миљковић, Ватра и ништа (избор) 

Избор из поезије Бранка Миљковића / Петар Џаџић, 
Бранко Миљковић или неукротива реч 

Стеван Раичковић, Записи о црном Владимиру 

Стеван Раичковић, Записи о црном Владимиру 

 Иван В. Лалић, Писмо 

Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба 
Владан Десница, Прољећа Ивана Галеба / Феноменолошки 
приступ: Драган Стојановић, Језичке звуковне творевине и 
вишезначност „Прољећа Ивана Галеба” 
 Семјуел Бекет, Чекајући Годоа 

Семјуел Бекет, Чекајући Годоа 
Антидрама, авангардна драма, ново позориште, театар 
апсурда 

Албер Ками, Странац 

Албер Ками, Странац 
Албер Ками, Мит о Сизифу 

Бранимир Шћепановић, Уста пуна земље 
Бранимир Шћепановић, Уста пуна земље 

Филозофија апсурда у књижевности 

Михаил Булгаков, Мајстор и Маргарита 
Михаил Булгаков, Мајстор и Маргарита 

 Јохан Волфганг Гете, Фауст 

Јохан Волфганг Гете, Фауст 

 Јохан Волфганг Гете, Фауст 

Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Вилијем Шекспир, Хамлет 

 Књижевне паралеле (компаративни приступ) 

Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Фјодор М. Достојевски, Злочин и казна 

 Избор из светске лирике 20. века (Превер, Одн, Ахматова, 
Бродски) 
Избор из светске лирике 20. века (Превер, Одн, Ахматова, 
Бродски) 

Иво Андрић, Проклета авлија 

Иво Андрић, Проклета авлија 
Компаративна анализа критике Борислава Михајловића: 
Читајући „Проклету авлију” / Расправа на тему: Проклета 

Упознавање са послератним модернизмом у 
српском песништву започиње обрађивањем збирке 
песама Кора Васка Попе, затим ће сличан тематски круг 
и раскидање са естетичком и идеолошком догмом 
ученици моћи да препознају и у песништву Миодрага 
Павловића. Као пример модерног, интелектуалистичког 
песништва које се ослања на традицију моћи ће да 
упознају кроз поезију Бранка Миљковића. Филозофска 
поезија и усмереност на митове и легенде, као и 
песнички симболи одређују Миљковића као зачетника 
неосимболизма у нашој поезији. Неосимболистичке 
тонове ће ученици моћи да препознају и кроз поезију 
Ивана В. Лалића. Кретања у светској модерној лирици 
ће ученици упознати кроз избор из светске лирике 20. 
века ( Превер, Одн, Ахматова и Бродски) 
После Другог светског рата у нашој књижевности 
настаје неколико великих романа, од којих 
најзначајније место припада Проклетој авлији Ива 
Андрића кроз који ће ученици моћи да разумеју 
прстенасти оквир, смену приповедача и тачки гледишта, 
причу у причи, као и прожимање многих тема на живот 
појединца, психолошко удвајање личности, ликови 
чудака и особењака, питање идентитета, затим ће кроз 
роман Корени Добрице Ћосића  моћи да прате сложену 
психолошку заснованост ликова, ситуације и атмосфере. 
Кроз Дервиш и смрт Меше Селимовића ће се суочити са 
преиспитивањем религијских истина, догматског 
мишљења, идејом патње и страха која води ка 
запитаности над смислом постојања. Егзистенцијални 
филозофски правац 20. века у светској књижевности 
ће упознати кроз обраду Странца Албера Камија и 
Чекајући Годоа Семјуела Бекета. Елементе филозофије 
апсурда могу упознати и кроз дело Мајстор и 
Маргарита Михаила Булгакова. Постмодерну најављују 
Борхесове приче Врт са стазама које се рачвају. 
Постмодерну у српској књижевности ће упознати кроз 
Енциклопедију мртвих Данила Киша, Хазарски речник 
Милорада Павића и кроз избор из Новог Јерусалима 
Борислава Пекића. Важно је да ученици уоче различите 
моделе приповедања у свакој од прича из Енциклопедије 
мртвих. Читањем Хазарског речника ученику се отвара 
могућност да разуме шпоступак отвореног дела. Пет 
прича Новог Јерусалима су писане 
псеудодокументарним стилом. Битно је да ученици 
разумеју иронију овог приповедања. 
Дијалог књижевних епоха 
Егзистенцијалистичка питања се постављају већ у 
Хамлету Виљема Шекспира, а филозофија 
егзистенцијализма се може читати и у делу Ф. М. 
Достојевског Злочин и казна или Браћа Карамазови. 
Такође, дијалог књижевних епоха се у овом програму 
остварује и обрадом Гетеовог Фауста, где паралелу 
можемо повући са Булгаковљевим Мајстором и 
Маргаритом, кроз еволуцију фигуре ђавола од првих 
космогонија, преко средњовековне уметности и 
осамнаестовековне обраде до постмодерне. 
Изборни садржаји 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

авлија као слика тоталитарног друштва – о кривици и 
правди 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 Меша Селимовић, Дервиш и смрт 

 

Добрица Ћосић, Корени 

 Добрица Ћосић, Корени 

Типови романа 

 Михајло Лалић, Лелејска гора 

 Михајло Лалић, Лелејска гора 

Александар Тишма, Употреба човека 

 Александар Тишма, Употреба човека 
 Изборна лектира – приказ одабраног дела: Слободан 
Селенић, Очеви и оци / Светлана Велмар Јанковић, Лагум 

Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

 Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

Данило Киш, Енциклопедија мртвих 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 

 Милорад Павић, Хазарски речник 
 Борислав Пекић, Нови Јерусалим (избор) 

 Џорџ Орвел, Животињска фарма 

 Џорџ Орвел, Животињска фарма 

 Милан Кундера, Шала 
 Милан Кундера, Шала 

Борхес, Врт са стазама које се рачвају (одломци) 

Итало Калвино, Ако једне зимске ноћи неки путник 

 Горан Петровић, Ситничарница код срећне руке 
 Горан Петровић, Ситничарница код срећне руке 

Владимир Пиштало, Миленијум у Београду 

Национални идентитет, традиција и националне вредности 
у прочитаним делима (Кора, Ватра и ништа, Корени, 
Хазарски речник, Употреба човека, Очеви и оци, Лагум, 
Опсада цркве Светог Спаса, Ситничарница код срећне 
руке, Миленијум у Београду) 
Питања родне осетљивости – Злочин и казна (лик Соње 
Мармеладове); Хамлет (лик Офелије); Мајстор и 
Маргарита (лик Маргарите, служавке Наташе, Фриде); 
Корени (лик Симке); Употреба човека (лик Вере Кронер) 
 

Упознавање различитих видова постмодернистичког 
прозног израза у светској и домаћој прози: алегоријски 
приказ Стаљинове личности у Животињској фарми 
Џорџа Орвела можемо пратити и кроз интертекстуалну 
везу Мајстора и Маргарите. Критику тоталитаризма 
ученици упознају и кроз дело Шала Милана Кундере. 
Поетичко преклапање са Борхесовом прозом се 
препознаје у делу Ако једне зимске ноћи неки путник 
Итала Калвина.  
Развој или последњу фазу постмодернизма у српској 
књижевности ученици могу пратити кроз дело 
Ситничарница код срећне руке Горана Петровића. 
Са успоном романа тока свести и са послератним 
периодом у српској књижевности ученици се упознају 
кроз романе Прољећа Ивана Галеба Владана Деснице и 
Лелејска гора Михаила Лалића.  
Теме о Другом светском рату су у домаћој прози 
предцтављене кроз Употребу човека Александра Тишме 
или кроз дела Очеви и оци Слободана Селинића и Лагум 
Светлане Велмар Јанковић. 
Дело које представља свет у црној и суровој реалности, 
а јавља се упоредо са делима која глорификују Други 
светски рат, јесте роман Уста пуна земље Бранимира 
Шћепановића. 
Модеран поглед на свет  седамдесетих година 20. Века 
се препознаје и у поезији Стевана Раичковића са 
запитаношћу над суштином живота и суштином поезије 
у циклусу песама Записи о црном Владимиру. 
Поглед на друштвену стварност на прелазу два века 
ученици могу да стекну читањем романа Миленијум у 
Београду Владимира Пиштала.  
  
 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални, индивидуални, групни рад 
Ресурси Читанка, лектира, књижевна критика, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Дијалози, усмени одговори ученика, писани одговори ученика, састави 

Начин праћења Активност ученика, домаћи задаци, анализа дела и ликова 

ОС по нивоима СЈК 1.2.1 – 1.2.9 СЈК 2.2.1 – 2.2.9 СЈК 3.2.1 – 3.2.9 
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III - ТЕМА/МОДУЛ: Језичка култура: Правопис, Усмено 
изражавање и писано изражавање 

Време:током школске 
године  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Оспособити ученике да владају вештинама: писања, говора, слушања и читања, а кроз јединство наставе 
језичке културе и наставе књижевности 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Припрема за израду првог школског писменог задатка  / 
Анализа домаћих задатака на тему: Уби ме прејака реч / 
Поезију ће сви писати (1) 

Израда Првог школског писменог задатка 

Израда Првог школског писменог задатка 

Исправак првог школског писменог задатка (колективни) 
Исправак првог школског писменог задатка 
(индивидуални) 
Правописна правила 

Припрема другог школског писменог задатка (структура 
писменог састава) 

Израда Другог школског писменог задатка 

Израда Другог школског писменог задатка 

Колективни исправак другог школског писменог задатка 
Индивидуални исправак другог школског писменог задатка 
Књижевно преиспитивање историје у делима српских 
писаца; анализа домаћег задатка (2) 

Припрема за трећи школски писмени задатак (обнављање 
знања о интерпункцији у српском језику и правопису) 

 Трећи школски писмени задатак 

 Трећи школски писмени задатак 

 Колективни исправак Трећег школског писменог задатка 
 Индивидуални исправак Трећег школског писменог 
задатка 

Реторика (појам и врсте); историјат и подела. Однос 
између говорника и аудиторијума 
Вежбе јавног говорења пред аудиторијумом (употреба 
подсетника, импровизовано излагање; коришћење 
микрофона) 
Електронски „рукопис” (функција заграде, ознака за 
фусноту, разлике у писању црте у односу на цртицу; нови 
ред; употреба размака у куцаном тексту; разлике у куцању 
наводника на енглеској и српској тастатури) 

Језичка култура: Припрема за четврти школски писмени 
задатак 

Четврти школски писмени задатак 

 Четврти школски писмени задатак 

Колективни исправак писменог задатка 
 Индивидуални исправак писменог задатка 
Упутства за израду матурског рада 

Правопис 
У оквиру ове теме ученици ће обновити и проширити 
знања из правописа стечена у основн ој школи и 
претходним разредима гимназије. Кроз корелацију са 
наставним садржајима из језика и књижевности ће се 
указати на правилну употребу знакова интерпункције, 
као и на ограничења приликом комбиновања 
интерпункцијских знакова. 
 
Усмено изражавање 
Наставник ће ученике подстицати да говоре на теме из 
језика, књижевности и културе 
 
Писано изражавање 
У оквиру ове теме планирана је израда четири писмена 
задатка 

Методе рада Дијалошка, монолошка и метода рада на тексту 
Облици рада Фронтални и  индивидуални 
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Ресурси Речници, енциклопедије, Правопис, Језички приручници 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструменти Писани радови ученика, као и усмено изражавање 

Начин праћења 
Писмени задаци, вежбања из правописа и језичке културе, активност ученика, 
домаћи задаци 

ОС по нивоима СЈК 1.3.1 – 1.3.8 СЈК 2.3.1 – 2.3.6 СЈК 3.3.1 – 3.3.7 

 
 
 
 
 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава организује се за оне ученике који имају потешкоће да савладају задате садржаје из наставе језика и 
књижевности. Одржава се један час у току недеље. На тим часовима нарочито се обраћа пажња на капитална дела 
књижевности двадесетог века и на елементарна знања из области језика. Читају се одломци, врши се детаљна анализа 
књижевних дела, раде се најједноставније вежбе из области језика и језичке културе. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитета ка књижевности и читању књига организује се додатна настава тако што се сваке 
недеље одржава по један час. Ученици се упућују на креативност, развија се њихова читалачка свест, шире се знања 
из области језика, усмеравају се у зависности од њихових способности за рад по различитим секцијама (литерарна, 
драмска, рецитаторска ...) 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

На крају школске године организује се припремна настава за оне ученике који нису успели да задовоље  одређене 
критеријуме тј.  да добију позитивну оцену из српског језика и књижевности. Такође, за ученике четвртог разреда се 
организује припремна настава из српског језика и књижевности где се ученици припремају за израду писменог задатка 
на матурском испиту, као и за израду матурског рада из српског језика и књижевности за оне ученике који ће бранити 
рад из овог предмета. 

 

Енглески језик 
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Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред:  IV8 

Предмет:  Енглески језик 
Недељни 
фонд часова: 

2+0 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број   

0
04/202
0od. 

Година: 2022. 

Начин 
реализације: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и задацима наставе и учења, планом рада и 
начином оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (66 часa). Одељење се не  дели 
на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада наставних јединица обавља се 
користећи фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи , 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. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, 
ActiveTeach. Планира се израда два писмена задатка. Оцењивање ученика у току школске 
године врши се на основу усмених одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, 
на основу решавања тестова и писмених задатака, дискусије, вежбе из језика, 
мотивације,учесталости јављања на часу. 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.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.  Ради  се на стицању стратешких компетенција као што су: 
коришћење раније усвојених знања, дедуктивно/индуктивно закључивање, употреба контекста, 
предвиђање, анализа и критичко расуђивање, самостална контрола активности. Слушање и 
реаговање на налоге и/или задатке у вези са текстом намењеним развоју и провери разумевања 
говора. 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. 
Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вођеног састава. 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. 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.  

 

Циљеви и задаци наставног 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. Главни циљ наставе страног језика јесте развијање 
комуникативне компетенције на одређеном језичком нивоу 

Циљ образовно – васпитног рада  је комуникација, функционална употреба језика, језичке 
компетенције, медијација и интеркултуралност. 

Напомена: Тематске области се прожимају и исте су у сва четири разреда гимназије. Аутори 
уџбеника и наставници обрађују их у складу са интересовањима ученика и актуелним збивањима у 
свету 
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I - ТЕМА/МОДУ 1  Unit 1 The ties that bind (1.1-1.7 & Review) 

Личности и односи међу људима  Време: СЕПТЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање са уџбеником. Упознавање са различитим начинима учења. Обнављање стратегија учења 
вокабулара и читања. Вежбање граматичких јединица (Perfect and continuous tenses) и вокабулара (Relationships). Обрада 
вокабулара : appearance, personality, relationships. Обрада граматике: Tenses. 

  

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 1 
1.1 Vocabulary- personality and relationships 

1.2 Reading – Multiple matching 
1.3. Grammar – Perfect and Continuous tenses 
1.4. Future in the past 
1.5 Listening – Sentence Completion 
1.6 Speaking – Speculating about appearance 
1.7 Writing – A formal letter-e mail 
Focus review 1 

 

 
Настава енглеског језика се изводи обнављањем стечених 
знања из претходних разреда  

(обнављање времена The Simple Present, The 
Present Continuous, The Present Perfect, The Simple Past, 
The Future Forms, кондиционала, слагања времена, 
вокабулара везаног за личне односе и пријатељство. 
Обрадити вокабулар за  описивање  људи (њихов изглед) 
и дискутовати  о њиховим личностима. Обратити пажњу 
на вештину  слушања  програма о описивању спољашњег 
изгледа са разумевањем, и вештину читања текста о 
пријатељству. Обрадити Perfect and Continuous tenses 
користећи монолошко - дијалошки и комуникативни 
метод који граматичку грађу доводи у везу са 
одговарајућим комуникативним функцијама и темама. 

  
Припремање наставника за часове, водећи рачуна о 
особеностима одељења. Коришћење разноврсних 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

техника/метода и облика рада.  Обезбеђивање корелације 
са сродним предметима: музичка култура, верска настава, 
грађанско васпитање,српски језик Упућивање ученика на 
коришћење додатне литературе, интернета, 
енциклопедија, ради израде паноа, кратких записа, 
кратких излагања Коришћење  е-уџбеника. Постављање 
ученика у различите ситуације евалуације и 
самоевалуације 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, писања). 
Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, 
тестови,учесталост јављања на часу. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак, активност 
ученика. Мотивација 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: 2 Learning for life! (2.1-2.7 & Review) 

 Учење и технике усвајања знања 

 

Време: ОКТОБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : studying and exams, phrasal verbs, collocations. Обрада граматике: Modal verbs. 
Разумевање специфичних детаља у неформалним разговорима. Разумевање текста користећи контекстуалне, 
граматичке и лексичке појмове. Разликовање разних глаголских структура. Учење како да се дају аргументи 
са пратећим разлозима. 

  

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 2 
2.1 Vocabulary- personality and relationships 

2.2 Reading – Multiple matching 
2.3. Grammar – Perfect and Continuous tenses 
2.4. Future in the past 
2.5 Listening – Sentence Completion 
2.6 Speaking – Speculating about appearance 
2.7 Writing – A formal letter-e mail 
Focus review 2 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
кување и обедовање и уче колокације везане за 
исхрану, фразалне глаголе и сложене именице које 
користе приликом припреме и конзумације хране. 
Упознати ученике са прелазним и непрелазним 
глаголима као и са фразалним глаголима. Обратити 
пажњу на  проналажењу  специфичних детаља у 
текстовима и разумевању главних идеја у конверзацији. 
Вежбати у пару како се води разговор,наглашавају 
одређене ствари у говору,лјубазно одбија нешто и 
показује интересовање.. Обрадити писање предлога - 
увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 
Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: 3 Let’s eat (3.1-3.7 & Review) – 
Припрема хране и начини исхране Време: НОВЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : исхрана-compound nouns, collocations, phrasal verbs.  

Учење прелазних и непрелазних глагола као и не/одвојивих фразалних глагола.  

  

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 3 
3.1 Vocabulary- Top Chef's Pet Hates 

3.2 Reading – Multiple choice 
3.3. Grammar – Transitive and Intransitive Phrasal 

Verbs 
3.4. Particles in Phrasal Verbs 
3.5 Listening – Multiple matching 
3.6 Speaking – Responding appropriately in 

conversation 
3.7 Writing – A Proposal 
Focus review 3 

 

Ученици се упознају са вокабуларом везаним за 
кување и обедовање и уче колокације везане за 
исхрану, фразалне глаголе и сложене именице које 
користе приликом припреме и конзумације хране. 
Упознати ученике са прелазним и непрелазним 
глаголима као и са фразалним глаголима. Обратити 
пажњу на  проналажењу  специфичних детаља у 
текстовима и разумевању главних идеја у конверзацији. 
Вежбати у пару како се води разговор,наглашавају 
одређене ствари у говору,лјубазно одбија нешто и 
показује интересовање.. Обрадити писање предлога - 
увод, главни параграфи, закључни параграф. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања . 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

 
 
 
 
 
 
 
 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV The New Thing (4.1-4.7 & Review) 

Забава 

 

Време: НОВЕМБАР 
/ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : music industry, success and failure, technology. Разумевање главних идеја неког монолога. 
Разумевање главних идеја чланка. Учење о изражавању облика помоћу инфинитива. Учење како да се 
нагласи нешто у реченици. Учење писања критике неког производа. 

  

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 4 
4.1 Vocabulary- The History of Recorded Music 

4.2 Reading – Cross Text Matching 
4.3. Grammar –Infinitives 
4.4. Sentence Modifiers 
4.5 Listening – Multiple choice 
4.6 Speaking – Agreeing/Disagreeing 
 

 
 Увести вокабулар везан за забаву, музику, 

технологију користећи комуникативни приступ и 
еклектички метод.  

Објаснити писање  критика неких производа и  
суштину и битне појединости монолошког излагања. 
Упознати ученике са техникама проналажења  
специфичних појединости у дужем тексту са претежно 
сложеним структурама, у коме се износе мишљења, 
аргументи и критике о храни. Вежбати у пару или групи 
изражавање слагања или неслагања. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 

писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења 
Формативно, свакоднено  оцењивање усмених одговора ученика Самоевалуација и 
евалуација на крају месеца и током појединих часова Домаћи задатак 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: IV The New Thing (4.1-4.7 & Review) 

Забава 

 

Време: НОВЕМБАР 
/ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Понављање градива из претходне наставне теме. 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

  

Наставнe јединицe Начин реализације 

4.7 Writing – A Review of a Product 
Focus review 4 

 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено 

Методе рада 

Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Методе рада Метода графичких радова 
Облици рада индивидуални, рад у пару, рад у групи 
Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Тестови 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: V All in a Day’s Work (5.1-5.7 & Review) Време: ДЕЦЕМБАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : новац, посао,запошљавање. Учење о герунду. Разумевање детаља текста. Учење 
структуре текста. Учење изражавања начина на који одуговлачимо да искажемо мишљење у говору.. Учење 
писања „за и против“ есеја. 

 – 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

UNIT 5 
5.1 Vocabulary- Working for Nothing  

5.2 Reading – Multiple matching 
5.3. Grammar – Gerunds 
5.4. Prepositional phrases 
5.5 Listening – Multiple choice 
5.6 Speaking – Buying time 
5.7 Writing –  An essay 
Focus review 5 

 

Увести  вокабулар везан за одабир 
занимања,посао и новац. Упознати ученике са  
изражавањем и правдањем мишљења. Увести писање 
„за и против“ есеја и одговарајуће врсте /технике 
читања. Објаснити писање  есеја на задату тему. 
Упознавање ученика са  употребом герунда и предлога. 

Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ: VI JOURNEYS (6.1-6.7 & Review)  
Путовањa 

 

Време: ЈАНУАР/ФЕБРУАР 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : travel and sightseeing, transport. Учење о напредним структурама поређења. Разумевање 
детаља дијалога и разговора. Учење тражења одређених детаља у неком тексту и повезивање делова текста. 
Учење како се пореде слике.Учење писања извештаја. 

И
сх

о
д

и
 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

UNIT 6 
6.1 Vocabulary- Travelling for the First Time 

6.2 Reading – Gapped text 
6.3. Grammar – Advanced Comparative Structures 
6.4. Words and Phrases with EVER 
6.5 Listening – Multiple matching 
6.6 Speaking – Comparing photos 
6.7 Writing –  An Report 

Focus review 6 

Увести вокабулар везан за путовања, разгледања места, 
превоз. Обрадити  напредне структуре поређења. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
поредити две слике.  Објаснити значај  детаља дијалога 
и разговора користећи стратегију слушања и вежбу 
допуни реченицу.Објаснити  писање извештаја. 
Проверавање знања граматичких појмова, кроз 
испитивање писмено и усмено. 

Методе рада 
Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације. 

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ: VII Express Yourself (7.1-7.7 & 

Review)   Изрази себе 

 

Време:ФЕБРУАР/МАРТ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : theatre, musicals,art,culture, compound adjectives. Учење о кондиционалима. Разумевање 
главних идеја кратког монолога. Учење тражења одређених детаља у чланку. Учење напредних форми 
кондиционала. Учење како се дикутује о прдностима или недостацима нечега. Учење како се оцењује 
филм/књига. 

 – 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

UNIT 7 
7.1 Vocabulary- How the Lion King came to Reign 

7.2 Reading – Multiple choice 
7.3. Grammar – Advanced Conditionals 
7.4.  Phrases with IF 
7.5 Listening – Multiple choice 
7.6 Speaking – Discussing advantages/disadvantages 
7.7 Writing –  An Review of a book/film 

Focus review 7 

Увести вокабулар везан за уметност, културу медије и 
комуникацију. 
 Обрадити наредне форме кондиционалних реченица. 
Користећи комуникативан и еклектички метод, 
објаснити како се раговара о истицању предности и 
недостатака.   Објаснити важност разумевања главних 
идеја кратког монолога и тражења одређених детаља у 
чланку. Проверити знање граматичких појмова кроз 
испитивање писмено и усмено, активност ученика, 
мотивације, вежбе слушања,  вежбе читања, граматичке 
вежбе. 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси    Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: VIII Text me  (8.1-8.7 & Review) 

Пошаљи ми поруку 

 

 

 

Време:МАРТ/АПРИЛ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : technology,information, mind. Учење о индиректном говору. Разумевање структуре 
текста. Учење како се изражава наглашавање у говору. Учење како се пише формални мејл или писмо. 

 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

UNIT 8 
8.1 Vocabulary- Why the modern world is bad for your 
brain 

8.2 Reading – Multiple choice 
8.3. Grammar – Reporting Verb Patterns 
8.4. Passive Reporting Structures 
8.5 Listening – Multiple choice 
8.6 Speaking – Adding emphasis 
8.7 Writing –  A Formal letter/mail 

Focus review 8 

Обрадити вокабулар : technology, information, mind. 
Обрадити и користити их у свакодневном говору. 
Објаснити важност разумевањa и структуру текста. 
Вежбати како се изражава мишљење у вези са модерном 
технологијом и указује на предности или мане. Вежбати 
како се пише формално писмо/мејл где се изражава 
мишљење. Користити методе/технике и облике рада, 
које активирају ученике и у којима су самосталнији у 
раду: анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 
Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси    Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IX - ТЕМА/МОДУЛ: IX  Future Generation (9.1-9.7 & 

Review)   Будуће генерације 

 

 

 

Време:АПРИЛ/МАЈ 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Обрада вокабулара : global warming, environmental issues,animal idioms, synonyms. Учење о инверзијама у 
реченици ради наглашавања. Разумевање структуре текста. Учење како се изражава дају претпоставке. Учење 
како се пише формални есеј. 

 анализира различите аспекте екосистема и друштвеног система своје земље и земаља чији језик  

Наставнe јединицe Начин реализације 

UNIT 9 
9.1 Vocabulary- The facts about meat consumption and 
its effect on the environment 

9.2 Reading – Gapped text 
9.3. Grammar – Inversion after adverbials 
9.4. Extra IT 
9.5 Listening – Sentence Completion 
9.6 Speaking – Speculating about photos 
9.7 Writing –  An Esaay introductions 

Focus review 9 

Обрадити вокабулар : global warming, environmental 
issues,animal idioms. Обрадити и користити их у 
свакодневном говору. Објаснити важност разумевањa и 
структуру текста. Вежбати како се изражава мишљење у 
вези са загађењем живтне средине. Вежбати како се 
пише формални есеј где се изражава мишљење. 
Користити методе/технике и облике рада, које 
активирају ученике и у којима су самосталнији у раду: 
анализа текста , видео материјали. Обезбеђивање 
корелације са сродним предметима: географија,  
ликовно- цртежи, музичко васпитање-, верска настава- 
грађанско васпитање-историја,српски језик 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Комбиновање различитих врста дидактичког 
материјала: илустрација, табела,  питања 

Методе рада 
   Комуникативни приступ, еклектички метод (разговора, читања,аудитивна, визуелна, 
писања). Дијалошка, рад на тексту. Монолошко-дијалошка метода, ИКТ методе, метода 
демонстрације     

Облици рада Фронтални, индивидуални, рад у пару, рад у групи 

Ресурси    Focus 5, радна свеска, аудио CD, DVD-ROM, ActiveTeach     

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Усмени одговори, дискусије, вежбе из језика, активност ученика, мотивација, вежбе 
слушања,  вежбе читања, граматичке вежбе. 

Начин праћења Самоевалуација и евалуација на крају месеца и током појединих часова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Допунска настава се реализује према потреби по један час недељно ,после сваке обрађене наставне целине, за 
ученике који заостају у праћењу наставе. Такође и за ученике који из оправданих разлога нису могли да присуствују 
настави при обради одређених наставних садржаја, којима је помоћ потребна. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

За ученике који имају афинитете ка енглеском језику организује се додатна настава тако што се сваке недеље  
одржава по један час. Ученицима сепроширује знање о језику обрађивањем додатних садржаја из области граматике 
и вокабулара. 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Припремна настава се реализује за ученике који на крају школске године нису успели  да задовоље  одређене 
критеријуме тј. имају недовољне оцене.  

 

 

Физика 

 
 
 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: IV 

Предмет: ФИЗИКА 
Недељни 
фонд часова: 

4 
Годишњи 
фонд 
часова: 

124 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2017 

Начин 
реализације: 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, додатна и допунска настава 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 

Циљеви наставе физике су:  

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 

 -да стекну основну научну писменост, 

 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно стицање знања о   
физичким  појавама кроз истраживање, 

-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  

 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 

-да развијају критичко мишљење 

-да се подстичу на самосталан рад   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ:     РЕЛАТИВИСТИЧКА ФИЗИКА Време:    IX 
Ц

и
љ

е
в

и
 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Основни постулати специјалне теорије релативности 
Лоренцове трансформације 
Релативистички закон слагања брзина 
Релативистички карактер времена и дужине 
Инваријантност интервала 
Релативистички импулс и енергија 
Везе између релативистичког импулса, кинетичке 
енергије, енергије мировања и укупне енергије 
Појам о општој теорији релативности 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација,  додатна и допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова. Метода демонстрације 

Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 
Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност и питања ученика 

 
 
 
 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ:   КВАНТНА ПРИРОДА ЕЛ. МАГ. ЗРАЧЕЊА Време:   X 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Топлотно зрачење 
Закони зрачења апсолутно црног тела 
Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина 
фотоефекта 
Квантна природа светлости 
Маса и импулс фотона. Притисак светлости 
Комптонов ефекат 
Корпускуларно-таласни дуализам светлости 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Продукти рада 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ:    ТАЛАСНА СВОЈСТВА ЧЕСТИЦА И ПОЈАМ 
О     КВАНТНОЈ МЕХАНИЦИ Време:    X 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Честично-таласни дуализам, Де Бројева хипотеза, 
дифракција електронa 
Електронски микроскоп 
Хајзенбергове релације неодређености 

Појам Шредингерове једначине, таласне функције 
и сопствене енергије 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Кретање слободне честице. Честица у 
потенцијалној јами 

Квантни линеарни хармонијски осцилатор. 

Пролаз кроз потенцијалну баријеру 

Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:   КВАНТНА ТЕОРИЈА АТОМА Време:    XI 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Радерфордов модел атома 
Дискретан спектар водониковог атома 
Борови постулати. Физичке величине у Боровој 
теорији 
Франк-Херцов оглед 
Расподела вероватноће налажења електрона 
Штерн–Герлахов експеримент. 
Спин електрона 
Вишеелектронски атоми 
Паулијев принцип. Периодни систем елемената 
Рендгенско зрачење. Примене рендгенског зрачења 
Калибрација спектроскопа и идентификација 
водониковог спектра 
Одређивање Ридбергове константе (помоћу 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

водоникове лампе и   дифракционе решетке) 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ:    МОЛЕКУЛСКА СТРУКТУРА И СПЕКТРИ Време:  XI 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Молекули.  
Јонска веза. Ковалентна веза. 
Молекулски спектри 
Молекуларни мотори. Хемијске реакције и 
промене 
 
 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI - ТЕМА/МОДУЛ:     ФИЗИКА ЧВРСТОГ СТАЊА Време:  XII, I 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Зонска теорија кристала 

Зонска теорија метала и диелектрика 

Расподела слободних електрона по нивоу њихове 

енергије у металима 

Квантна теорија проводљивости метала. 

Суперпроводљивост 

Полупроводници, сопствена и примесна 

проводљивост 

Полупроводнички р-n спој и полупроводничка 

диода 

Транзистори и фотоотпорници 

Струјно-напонска карактеристика диоде 

Струјно-напонска карактеристика транзистора 

Одређивање Планкове константе 

 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 
Фронтални 

Групни и у пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет и лабораторија 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII - ТЕМА/МОДУЛ:   ИНДУКОВАНО ЗРАЧЕЊЕ. ЛАСЕРИ Време:   II 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Луминисценција 
Спонтана и стимулисана емисија зрачења 
Основни принцип рада ласера 
Подела ласера 
Примена ласера. Холографија 
Одређивање угаоне дивергенције ласерског 
снопа 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Извођење демонстрационих огледа 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет и лабораторија 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII - ТЕМА/МОДУЛ:    ФИЗИКА АТОМСКОГ ЈЕЗГРА Време:  III, IV 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Језгро атома 
Дефект масе и енергија везе 
Нуклеарне силе. Модели језгра 
Природна радиоактивност. Алфа, бета и гама распад 
Закон радиоактивног распада 
Активност радиоактивног извора 
Интеракција алфа, бета и гама зрачења са супстанцом 
Детекција, дозиметрија и заштита од зрачења 
Вештачка радиоактивност.Нуклеарне реакције 
Акцелератори 
Нуклеарна енергетика. Фисија и фузија 
Фисија, ланчана реакција, нуклеарни реактор 
Мерење активности 
Детекција радиоактивног зрачења 
Опадање интензитета гама зрачења са повећавањем 
удаљености од извора 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање квантитативних и квалитативних проблема 
путем рачунских задатака 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 

IX - ТЕМА/МОДУЛ   ФИЗИКА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ЧЕСТИЦА Време:   V 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-да ученици упознају природне појаве  и основне природне  законе, 
 -да стекну основну научну писменост, 
 -да се оспособе за уочавање и распознавање физичких  појава у свакодневном животу и за активно 

стицање знања о   физичким  појавама кроз истраживање, 
-да се усмере према примени физичких закона у свакодневном животу. 
-да се усмере ка стицсњу функционалног знања  
 -да повезују знања из различитих области и успостављају  узрочно –последичне везе између појава 
-да развијају критичко мишљење и да се подстичу на самосталан рад 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Класификација елементарних честица 
Честице и античестице 
Кваркови. Стандардни модел 
Космичко зрачење 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Извођење демонстрационих огледа 
Организација лабораторијских вежби 
Приказивање симулација и образовних филмова 
Израда презентација, рад на пројектима, додатна и 
допунска настава 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова 

Метода демонстрације 
Метода практичних и лабораторијских радова 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 
Кабинет 

Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Продукти рада 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност ученика 
Питања ученика 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:    годишњи број часова  :  до 30                       

Садржај допунске наставе физике се планира у складу са индивидуалним 
потребама ученика. Наставне теме прате наставни програм. 

 

 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:     годишњи број часова  :  до 30                       



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Додатна настава обухвата обраду следећих тема: 

- Општа теорија релативности 

- Решења Шредингерове једначине, таласне функције 

- Примена ласера у индустрији, пример дигиталног записивања података на компакт-диску (CD-у)    

 - Мерење великих растојања- пример мерења растојања између Земље и Месеца 

- Изазови савремене физике 

- Задаци са такмичења 

 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:   годишњи број часова  :  10                       

Припремна настава организује се за ученике који се упућују на полагање поправног испита. Садржај припремне 
наставе прилагођен је нивоу знања ученика и њиховим потребама. Циљ припремне наставе је да ученици достигну 
основни ниво знања. 

 

 

 

 

 

Физичко и здравствено васпитање 

Образовни 
профил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 4      

Предмет:  Физичко и здравствено васпитање 
Недељни 
фонд часова: 

  2    
Годишњи 
фонд часова: 

66      

Просветни гласник: Број  4     Година:  2020.    

Начин 
реализације: 

У настави физичког васпитања обично се примењује фронтални, групни и рад у паровима. 
Ученицима се скеће пажња на значај физичког вежбања. Оцењивање се остварује тако што се прате 
активности на часу, активно учествују у свакој активности и одлазе на такмичења. 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 

• да ученик континуирано развија знање, физичке способности и моторичке вештине у складу са 

вредностима физичког вежбања, потребама за очување и унапређивање здравља и даљег професионалног развоја. 

 

 Циљ образовно – васпитног рада је:. 

• да разноврсним и систематским моторичким активностима допринесе интегралном развоју 

личности ученика (когнитивном, афективном,моторичком), развоју моторичких способности, стицању, усавршавању и 
примени моторичких умећа, навика и неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и 
рада. 

 

Задаци образовно – васпитног рада 

• подстицање раста, развоја и утицаја на правилно држање тела 

• развој и усавршавање моторичких способности 

• стицање моторичких умећа у свим природним облицима кретања у различитим условима( елементарне игре, вежбе 
на тлу,спорстке игре...) 

• стварање предпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и формирање хигијенских навика 

• формирање и овладавање елементарним облицима кретања – моторичко описмењавање 

• стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:  Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:   септембар   

Ц
и
љ
е
в
и 

     Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 1.Упознавање са планом и програмом,рада за нову 
шк.годину 
2.Циљ и задаци физичког васпитања 
3.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ 
4.Тестирање физ.способности-скок у даљ из 
места,Кошарка-баскет игра 
5.Тестирање физ. способности:-4пута10 м;  
6.Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон;  

7.Тестирање физ. способности: 

-Трбушњаци 

8.Тестирање физ. способности:-Издржај у згибу 

 

9.Тестирање физ. способности: 

- „Шатл ран- бип тест“ 

     Упознавање ученика са планом рада,циљевима и 
задацима, 
Тестирање физичких способности 

Методе рада   Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси     Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      метар,лењир,штоперица,пиштаљка 

Начин праћења 
  Педагошкасвеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима                   

II - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичкевештине,спорт и 
спортскедисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:   октобар   

Ци
ље
ви 

     Стицање знања и способности учника из атлетике,разговор о заблудама и истинама о алкохолу 

Наставнe јединицe Начин реализације 

10. Тестирањефиз.способности:-допуна 
резултата тестова 
11.Истине изаблуде оалкохолу 
12.Атлетика:-ниски старт,техникатрчања на 
кратке стазе. 
13.Атлетика: -високи старт,истрајнотрчање 
14.Атлетика:-бацање кугле 
15.Атлетика:-скок у вис ,леђна техника 
16.Припрема за јесењи крос 
17.Припрема за јесењи крос 
 

     Упознавање ученика са истинама и заблудама о 
алкохолу ускопу здравственог васпитања.Стицање 
вештина из области атлетике 

Методе рада 
      Вербална,демонстрације,комплексна 
 

Облици рада       Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
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Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти Пиштаљка,штоперица,кугла      

Начин праћења 

     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 
 

ОС по нивоима  1.1.3   1.1.4  1.1.7  1.1.9   2.1.4  2.1.5 2.1.7       

III - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине(;Физичка и здравствена култура) 
 

Време:     новембар 

Ци
ље
ви 

  Стицање знања и способности ученика из области одбојке 

Ис
хо
ди 

    ФИЗИЧКЕ  СПОСОБНОСТИ 

- примени једноставне комплексе простих и општеприпремних вежби уз помоћ наставника 

- уз помоћ наставника направи план активности 

ФИЗИЧКА И ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА,ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И СПОРТ 

-користи основну терминологију вежбања 

-поштује правила понашања на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским манифестацијама 

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

 ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

-примењује здравствено у току и након вежбања 

ОДБОЈКА 

-комбинује и користи достигнути ниво и усвојене технике трчања у свакодневном животу 

-користи усвојене технике одбијања лопте,поскока и скокова у свакодневном животу 

-доводи у везу развој физичких способности(издржљивости,брзине,снаге)са трчањем 

-поштује правила понашања у и на просторима за вежбање у школи и ван ње,као и на спортским 
манифестацијама  

-примени и поштује правила тимске и спортске игре у складу са етичким нормама 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено-хигијенске мере пре,у току и након вежбања, 

-чува животну средину током вежбања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 18.Одбојка-прсти-чекић,игра преко мреже 
19.Одбојка-сервис и пријем сервиса,Кошарка-игра 
20.Одбојка-сервис и пријем,Баскет-игра 
21.Одбојка-игра преко мреже, 
     Кошарка-баскет-игра,Стони тенис-игра у пару 
22.Одбојка-сервис и пријем,Кошарка-игра 
23.Одбојка-увежбавање обрађених елемената кроз игру 
24.Одбојка-смеч и пријем 
25.Одбојка-прсти-чекић,сервис и пријем 

     Ученик усваја технику одбијања лопте,користи и 
примењује,поштује правила  и фер игру 

Методе рада 
 Вербална,демонстрације,комплексна 
 
 

Облици рада 
 
Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
 

Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праће
ње 

Инструменти  одбојкашке и кошаркашке лопте     

Начин праћења 
      Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 

ОС по нивоима      1.1.1  1.1.2      2.1.1      3.1.1 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 

Време:    децембар  

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из одбојке и народних кола 

Наставнe јединицe Начин реализације 

26. Блок-двојни итројни 
27.Чувањеблока и играна смањеномтерену 
28.Улога либерау одбојци 
29.Постава 5:2 и5:1 распоредпозицијаиграча по 
специјалности 
30.Увежбавањепређенихелеменатаигре 
31.Игра са применом правила игре 
32.Одељењско такмичење 
33.- Народна кола из краја„Лесковачка четворка“ 
34.Народна кола из краја„Моравац“ 

Ученик усваја технику играња одбојке, правила 
понашања у школи, изводи разна кретања у различитим 
ритмовима  и савладава кораке за народна кола. 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални 
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти      одбојкашка лопта,цд плејер и диск 

Начин праћења 
     Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање 
 

ОС по нивоима    1.1.20,        2.1.18 3.1.16      

V - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 

Време:     Јануар 

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из одбојке 

Наставнe јединицe Начин реализације 

35.  Одбојка-Игра са применом правила игре 
36.Одбојка-Одељењско такмичење 

       Ученик усваја технику играња одбојке,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти  одбојкашка лопта,мрежа     

Начин праћења 
  Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице 
за самостално вежбање.     

ОС по нивоима     1.1.20,           2.1.18       3.1.16  

VI - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Фебруар    

Ци
ље
ви 

Стицање знања и вештина из гимнастике 
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Ис
хо
ди 

МОТОРИЧКЕ ВЕШТИНЕ, ГИМНАСТИКА 

− одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима,изводи ротације тела користи елементе 
гимнастике,у свакодневним животним ситуацијама и игри, 

 − процени сопствене могућности за вежбање у гимнастици. 

ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ 

- примењује здравствено 

-хигијенске мере пре, у току и након вежбања,− наведе примере утицаја физичког вежбања на 

здравље,− препозна лепоту покрета икретања у физичком вежбању и спорту правилно реагује након 
повреда.одржава стабилну и динамичку равнотежу у различитим кретањима, изводи ротације тела.− користи 
елементе гимнастике у свакодневним животним ситуацијама и игри-процени сопствене могућности 
завежбање у гимнастици. 

- изводи задате вежбе на справама и у партеру 

-уочава своје моторичке способности и особине, сличности и разлике-поштује различитости 

међу вршњацима 

-развија осећај за процену квалитета свог рада и рада других 

Наставнe јединицe Начин реализације 
37.Вежбе снаге за руке и рамени појас, Кошарка-Баскет-
Игра 
38.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Стони тенис-Игра у паровима 
39.Гимнастика-Партер-Колут напред,колут назад,летећи 
колут;Кошарка-Баскет-Игра  
40. Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
41.Гимнастика-Партер-Став о шаке,колут напред 
Стони тенис -игра у паровима 
42.Премет странце упором у «бољу» страну  
 Баскет-Игра  
 43.Премет странце упором улево и удесно;Одбојка-Игра 
преко мреже 
44.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
 

ученик  користи елементе гимнастике 
у свакодневним животним 
ситуацијама и игри 
ученик  процењује сопствене 
могућности за вежбање у 
гимнастици 
 

Методе рада        Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада      Индивидуални,у паровима,групни,фронтални  

Ресурси 
      Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  
 

Праћ
ење 

Инструменти 
Струњаче, одбојкашка лопта, мрежа,кошаркашка лопта, сто за стони тенис, рекети, 
мрежа 

Начин праћења Педагошка свеска,,праћње,напредовање,дати смернице за самостално вежбање.    

ОС по нивоима                   

VII - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:    Март  

Ци
ље
ви 

    Стицање и усавршавање знања и вештина из гимнастике и кошарке 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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45.Мост из лежања на леђима, Баскет-Игра  
46.Мост   заклоном и усклон уз помоћ   
Одбојка-Игра са применом правила  
47.Вага претклоном и заножењем на левој и на десној нози 
,Баскет-Игра  
48.Гимнастика-Увежбавање пређених елемената 
Стони тенис-Игра у паровима 
49.Кошарка: Додавање једном руком на разне начине 
Стони тенис: игра 
50.Кошарка: Заустављање дијагонално и паралелно 
51.Кошарка: Дриблинг, двокорак и полагање лопте у кош 
Стони тенис: игра 
52.Кошарка: Двокорак након дриблинга 
Стони тенис: игра у дублу 
53.Кошарка: Баскет 
Стони тенис: игра 
54.Физиолошки аспекти спортског тренинга;Баскет игра 

     Ученик усваја гимнастичке вежбе,правила 
понашања у школи,изводи разна кретања  у различитим 
ритмовима  
 ученик изводи  елементе кошаркашке технике; 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна 
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални    
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти Струњаче, кошаркашка лопта, сто за стони тенис, рекети, мрежа 

Начин праћења Педагошка свеска, праћње, напредовање, дати смернице за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

VIII - ТЕМА/МОДУЛ: Моторичке вештине,спорт и спортске 
дисциплине (Физичка и здравствена култура) 
 

Време:  Април    

Ци
ље
ви 

     Стицање и усвајање знања и вештина из кошарке 
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Наставнe јединицe Начин реализације 
55. Кошарка: Баскет 
Стони тенис: Игра 
56.Кошарка: Пивотирање (предње и задње) 
Стони тенис: одељењско такмичење 
57.Кошарка: Дриблинг са променом правца и висине 
Стони тенис: Игра у дублу 
58.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
59.Кошарка: Индивидуална и зонска одбрана. Игра на 
целом терену 
60..Кошарка: Скок шут; Одбојка:игра 
61.Кошарка: Игра са применом правила 
Одбојка: Игра 
62.Кошарка-Одељењско такмичење 

    Ученик користи елементе технике кошарке,Игра 
спортску игру примењујући основну технику, неопходна  
правила и сарађује са члановима екипе изражавајући 
сопствену личност уз поштовање других 

Методе рада Вербална,демонстрације,комплексна   
Облици рада Индивидуални,у паровима,групни,фронтални     
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти одбојкашка лопта, кошаркашка лопта, сто за стони тенис, рекети, мрежа   

Начин праћења Педагошка свеска, праћње, напредовање, дати смернице за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   

IX - ТЕМА/МОДУЛ:  Физичке способности,тестирање и 
мерње,моторичке вештине и физичка култура 

Време:     Мај 

Ци
ље
ви 

Способност ученика за реализацију тестова и издржљивост 

Наставнe јединицe Начин реализације 

63.  Тестирање физ. способности: -Дубоки претклон; 
Одбојка: Игра 

64.Тестирање физичких способности ТТ,ТВ,Издржај у 
згибу, скок у даљ из места,Кошарка-баскет игра 

65. Тестирање физ. способности:-4пута10 м;-Трбушњаци 
66. .Прва помоћ,Свођење годишњих оцена 

   Ученик  Зна функцију спортске игре, основне 
појмове, неопходна правила, основне принципе 
тренинга и пружа прву помоћ 

Методе рада Вербална, демонстрације, комплексна   
Облици рада Индивидуални, у паровима, групни, фронтални 
Ресурси Приручник за физ.са здравственим васпитањем ѕа 1,2,3,4 раз ззу Београд  

Праћ
ење 

Инструменти медицинска вага,метар,лењир,штоперица,пиштаљка,разбој 

Начин праћења Педагошка свеска, праћње, напредовање, дати смернице за самостално вежбање.  

ОС по нивоима                   
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ДОПУНСКА НАСТАВА:  

Секција Кошарка годишњи број часова : 14 разред и одељења: 1/1-4/8 (сва)  

Садржај рада : Селекција , дриблинг у паровима 2ч, Контранапад-напад 2ч, Шут на кош са своје позиције 2ч, Игра 
човека 2 ч , Игра зоне 2 ч, Игра комбиноване одбране 2 ч, Тренинг утакмица 2 ч  

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Секција Одбојка годишњи број часова: 18 
Садржај рада: Селекција, све врсте одбијања и додавања у одбојци 2ч, Смеч, блок 2 ч, Сервис и техника код сервиса 
2ч, Напад на крајевима мреже 2ч, Напад преко средњег блокера 2ч, Напад преко коректора из зоне 4 2ч, Напад преко 
коректора 2:1 2ч, Напад из зоне сест пајпл 2ч, Улога либера и чување блока 2 ч. 
Секција Фудбал: 
Основни принципи фудбала, Основни став, Додавање, Дриблинг, Шут, Одбрана, Напад, Игра 
Секција рукомет: 
Основни принципи Рукомета, Кошаркашки став, Додавање, Дриблинг, Шут ,Одбрана ,Напад ,Игра 
Секција стрељаштво: 
Основни принципи стрељаштва, Основни став у гађању ваздушном пушком, Увезбавање става, пуњење, основно 
пуцање, Пуцање у мету, техника дисања, опуштања, Гађање, Слободно испуцавање 
Секција стони тенис: 
Основни принципи стоног тениса, Бекенд удараца и одбрану од истог, Форхенд удараца и одбрану од истог, Серве, 
Контра напад, Игра 

Биологија 

 

Обр
азовни 
профил: 

Ученици   са   посебним   способностима   за   рачунарство   и 
информатику Разред: I

V 

Предме
т: 

Биологија 
Недељ

ни фонд 
часова: 

3 
Годиш

њи фонд 
часова: 

9
5 

Просветни 

гласник: 

Број 1

3/16 

Година: 2

022  
 
 
 

 
Начин 

реализације: 

Задатак наставника је да ученике упозна са наставним садржајима, а који су предвиђени 
задатом темом. На часовима теорије углавном се користи фронтални рад, док се на часовима 
вежби ученици деле у групе. Настава се изводи тако што се врши сажето повезивање знања 
која су ученици стекли претходних година са новостеченим знањем. Ово се нарочито ради на 
часовима вежби, где ученици понављају, вежбају научено градиво. 

У оквиру сваке наставне целине ученици раде пројекте, при чему наставник даје упутства о 
одабиру стручне литературе а ученици сами на интернету претражују садржаје погодне за 
предвиђену тему. Након сваке предвиђене наставне целине ученици се проверавају колико су 
савладали задате садржаје. 

Како би наставни процес био успешан потребно је да наставник континуирано врши и 
самоевалуацију наставног процеса. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ учења Биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и jeзичку писменост, 
способности, вештине и ставове корисне усвакодневном животу, да развије мотивацију за учење 
иинтересовања за биологију као науку, уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права 
будућих генерација на очувануживотну средину. 

Циљ образовно – васпитног рада: 

- да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку писменост, да развију способности, 
вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и 
интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и 
права будућих генерација на очувану животну средину. 

- да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју комплетне личности ученика, 
како у образовном тако и у васпитном смислу. То подразумева усвајање наставних 
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садржаја биологије са научног аспекта уз истовремено развијање психофизичких 
способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

 

 

Задаци образовно – васпитног рада су да ученици: 

- упознају основе еволуције; 
- упознају теорије еволуционе биологије, Ламаркову и Дарвинову теорију еволуције; 
- упознају савремену теорију еволуције; 
- упознају коеволуцију, постанак врста и постанак живота; 
- упознају основне појмове и принципе екологије; 
- усвоје  наставне  садржаје  биологије  са  научног  аспекта  као  основ  за  академско  

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

- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове 
могућности за решавање актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за 
данашњег човека; 

- упознају начине размножавања животиња; 
- ембрионално и послеембрионално развиће, раст и старење; 
- индивидуално развиће човека; 
- упознају правила наслеђивања; 
- упознају популациону генетику и генетичку контролу развића; 
- савладају технике анализе хромозома; 
- упознају  структуру  и  улогу  протеина,  нуклеинских  киселина  и  других  

биомакромолекула  на молекуларном нивоу; 
- стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 
- развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 
- развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема; 
- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем 

језику у биологији као науци; 
- развију способност коришћења информационих технологија; 
- развију способност проналажења, прикупљања и анализе биолошких материјала и података; 
- развију способност за самостално истраживање; 
- развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата 

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

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

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

разлике међу људима; 
- оспособе се за самостално и целоживотно учење. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА Време:Септембар 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- схвати и анализира процесе који се у организму одигравају од ступња зачетка па све до смрти 
јединке; 

- истакне значај познавања биологије развића код различитих врста; 

- истакне важност репродукције као основни предуслов очувања врсте. 

 

И
сх

о
д

и
 

- у истраживању користи једноставне процедуре, технике, 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 релевантнхе за истраживање, користећи ИКТ и поуздане 
изворе информација; 

- прикаже, наводећи изворе података и образложи резултате истраживања, користећи језик и стил 
комуникације специфичан за биологију; 

- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

 
Стварање полних ћелија – гаметогенеза, Оплођење, 

Рани ступњеви ембриогенезе и органогенезе, 
Екстраембрионалне структуре, Послеембрионално 
развиће, Старење, Индивидуално развиће човека. 

 
Вежбе: Вештачко оплођење, Судбинске мапе, Врсте 

плаценти, Раст и преображај (метаморфоза). 

Упознавање ученика са предметом истраживања. 
Начини размножавања животиња, ембрионално и 
послеембрионално развиће,  раст и старење. 

Треба истаћи значај познавања различитих 
ступњева развића током којих долази до формирања 
одраслог организма. 

Ученици се детаљније упознају са променама које 
се дешавају током ембрионалног развића. 

Посебну пажњу посветити проучавању 
индивидуалног развића човека. 

Израда пројеката. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, истраживачка 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, интернет, стручна литература 

 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти Пројекти, дискусија, усмени одговори ученика 

Начин 
праћења 

Активност на часу, усмена и писана провера знања, редовна израда 
домаћих задатака 

ОС по 
нивоима 
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II - ТЕМА/МОДУЛ: ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ 
БИОЛОГИЈЕ 

Време:Октобар, 
Новембар 

 

ц
и

љ
е

в
и

 

- укаже на вредност познавања структуре и улоге протеина и нуклеинских киселина (ДНК и РНК); 

- да објасни молекуларну основу различитих биолошких појава и процеса; 

- укаже на могућност манипулисања генетичким материјалом ради даљег унапређивања биолошких 
наука, медицине, фармацеутске технологије, пољопривреде. 

 

И
сх

о
д

и
 

- у истраживању користи једноставне процедуре, технике, 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 релевантнхе за истраживање, користећи ИКТ и поуздане 
изворе информација; 

- прикаже, наводећи изворе података и образложи резултате истраживања, користећи језик и стил 
комуникације специфичан за биологију; 

- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

Нуклеинске киселине – структура и биолошка улога, 
Протеини – структура и биолошка улога, Геном и ген, 
Репликација ДНК, Транскрипција, Транслација, 
Регулација активности гена, Молекуларна 
биотехнологија. 

 
Вежбе: Просторна структура протеина, 

Комбиновање егзона, Репликација и транскрипција 
(задаци), Клонирање ДНК. 

Упознавање ученика са структуром и улогом 
протеина, нуклеинских киселина и других 
биомакромолекула. Посебно треба истаћи ДНК и РНК 
као носиоце наследне информације, чиниоце у контроли 
процеса на нивоу ћелије, као и у контроли ћелијских 
деоба. 

Упознати ученике са детаљима процеса 
репликације, транскрипције, транслације. 

Посебно истаћи значај регулације активности 
гена, како у  развићу тако и у контроли одвијања 
процеса у ћелији. 

Израда пројеката. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, истраживачка 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, интернет, стручна литература 

 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти Пројекти, дискусија, усмени одговори ученика 

Начин 
праћења 

Активност на часу, усмена и писана провера знања, редовна израда 
домаћих задатака 

ОС по 
нивоима 
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III - ТЕМА/МОДУЛ: ГЕНЕТИКА 
Време:Децембар, 

Јануар, Фебруар 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- сагледава и анализира механизме наслеђивања биолошких особина; 

- укаже на значај наслеђивања билоошких особина кроз генерације; 

- истакне важност процеса наслеђивања и променљивости као предуслов очувања врсте, али и 
разноврсности. 

 

И
сх

о
д

и
 

- повеже Менделове законе наслеђивања са карактеристикама мејотичке поделе хромозома посебно на 
примерима генетике 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. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Правила наслеђивања, Наслеђивање 
квантитативних особина, Хромозомска основа 
наслеђивања,  Рекомбинације,  Мутације, 
Хромозомске промене, Мутагени, Генетичка структура 
популације, Вештачка  селекција  и оплемењивање биљака 
и животиња, Генетичка контрола развића, Истраживање 
генома  човека, Анализа хромозома. 

 
Вежбе: Задаци (правила наслеђивања, наслеђивање 

везано за пол, генетичка структура популације), 
Клонирање, Анализа родословних стабала (задаци). 

Упознавање ученика са предметом истраживања. 
Менделова хипотеза и правила наслеђивања. Посебно је 
важно сазнање о хромозомима, њиховој грађи и 
променама које настају на наследном материјалу. 
Ученик је упознат и са појмовима: гени, алели, 
генотип, фенотип, обрасци наслеђивања. 

Код генетике човека ради се анализа родословних 
стабала. На часовима вежби раде се задаци. 

У оквиру генетичке контроле развића ученици се 
упознају са клонирањем. 

Израда пројеката. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, истраживачка 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, интернет, стручна литература 

 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти Пројекти, дискусија, усмени одговори ученика 

Начин 
праћења 

Активност на часу, усмена и писана провера знања, редовна израда 
домаћих задатака 

ОС по 
нивоима 

   



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: ЕВОЛУЦИЈА ЉУДСКЕ ВРСТЕ Време:Март 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- укаже на вредност Дарвинове теорије еволуције као темељ постанка Савремене теорије еволуције; 

- истакне значај еволуције као предуслов настанка нових врста; 

- долази до закључка о важности еволуције човека као у погледу физиолошких тако и у развитку 
умних способности. 

 

И
сх

о
д

и
 

- 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 
миграције људских популација; 

- дискутује значај теорије еволуције за развој цивилизације и друштва, на основу постојећих доказа; 

- у истраживању користи једноставне процедуре, технике, 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 релевантнхе за истраживање, користећи ИКТ и поуздане 
изворе информација; 

- прикаже, наводећи изворе података и образложи резултате истраживања, користећи језик и стил 
комуникације специфичан за биологију; 

- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Подаци о еволуцији, Ламаркова и Дарвинова теорија 
еволуције, Популација као генетички систем, Савремена 
теорија еволуције, Коеволуција, Постанак врста, 
Савремена теорија постанка живота, Фосили, Историја 
живота на Земљи, Изумирање врста, Еволуција човека, 
Наш род – Homo Sapiens (савремени човек). 

 
Вежбе: Генетичка структура популације (задаци), 

Еволуциони механизми, Симбиоза и врсте симбиозе, 
Механизми репродуктивне изолације, Милеров 
експеримент, Геолошка скала времена, „Дрво живота“, 
Филогенетско стабло реда Примати. 

 
Упознавање ученика са кључним појмовима из 

области еволуције, начинима на којима се долази до 
сазнања о еволуцији. 

Настава се на часовима вежби изводи вежбањем, 
понављањем стечених знаша о еволуцији. 

Ученици се детаљније упознају са еволуцијом 
људске врсте. 

Потребно је да се истакне значај Дарвинове 
теорије еволуције као темеља настанка Савремене 
теорије еволуције. 

Израда пројеката. 

Методе рада Монолошка, дијалошка, истраживачка 

Облици рада Фронтални, групни, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, интернет, стручна литература 

 
П

р
а

ћ
е

њ
е

 

Инструменти Пројекти, дискусија, усмени одговори ученика 

Начин 
праћења 

Активност на часу, усмена и писана провера знања, редовна израда 
домаћих задатака 

ОС по 

нивоима 

   

  



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

И
сх
о
д
и

 
Ц

и
љ
ев
и

 

 

  

V - ТЕМА/МОДУЛ: ЕКОЛОГИЈА Време:Април, Мај 

- сагледава и анализира процесе и законитости у природи; 

- критички разматра узрочно-последичне везе између живих бића и неживе природе; 

- истакне значај адаптације као услов опстанка јединке и популације; 

- истакне важност очувања биодиверзитета; 

- долази до закључка о човеку као кључном фактору у заштити и унапређењу животне средине. 

- 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; 

- на примерима анализира компоненте и кључне процесе екосистема; 

- идентификује  кључне  екосистемске  улоге  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, технике, 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 релевантнхе за истраживање, користећи ИКТ и поуздане 
изворе информација; 

- прикаже, наводећи изворе података и образложи  резултате истраживања, користећи језик и 
стил комуникације специфичан за биологију; 

- сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

Наставнe 

једин 

ицe Начин реализације 

Предмет истраживања екологије, Животна 
заједница – биоценоза, Еколошки фактори (абиотички и 
биотички фактори), Екосистем и животна   средина,   
Популација   и   њене   основне 

одлике, Ланац и мрежа исхране – трофички нивои, Упознавање ученика са предметом истраживања, 
Биогеохемијски циклуси (кружење азота, угљеника, еколошка сазнања о законитостима које владају у 
кисеоника),  Односи  исхране,  Развој  и  еволуција простору у којем се одвија живот, као и сазнања о 

екосистема,    Абиотички чиниоци разноврсности начинима прилагођавања и преживљавања 
екосистема, Еколошке промене у природи настале организама. Истиче се значај еколошких сазнања, 

деловањем човека, Генетички и здравствени ефекти у   Заштити   животне   средине.   Посебно   истаћи 
загађења  животне  средине,  Могућности  заштите процесе кружења материје и протицања енергије. 

угрожених животних заједница.  У   оквиру   области   Заштита   и   унапређивање 
животне средине упознати ученике са еколошким 

Вежбе: Климатски фактори, Едафски фактори, променама   у   природи,   насталим   
деловањем Орографски фактори, Класификација животних човека.Израда пројеката. 

форми копнених биљака, Популација и њене 
основне одлике, Трофичка пирамида, Протицање 
енергије, Кружење воде у природи, Глобалне промене   на   
Земљи,   Преглед   основних   типова 

 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

Математика 
 

 

 

 

 

Обра
зовни 
профил: 

Специјализовано одељење за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику 

Разред: I
V 

 
Предме

т: 

 
Математика 

Нед
ељни 
фонд 
часова: 

 
5 

Год
ишњи 
фонд 
часова: 

 
1

55 

Просветни гласник: Број 7 Година: 2
018 

 
 
 
 

Начи
н 
реализациј 
е: 

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом 
рада и начинима оцењивања. Предмет се реализује кроз теоријску наставу (155 часова). 
Одељење се не дели на групе. Теоријска настава се реализује у учионици. Обрада 
наставних јединица обавља се на традиционалан или иновативан начин. У оквиру 
наставних тема ученици обнављају стечено знање и продубљују га новим сазнањима, 
које увежбавају кроз решавање задатака. Наставна средства су табла, креда, уџбеник, 
збирка задатака. У току школске године врши се оцењивање на основу усмених 
одговора, активности у изради задатака, школских и домаћих, на основу решења тестова, 
писмених задатака. 

 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

- стицање математичких знања и умења неопходних за разумевање законитости у природи и 
друштву, за примену у свакодневном животу и пракси, као и за успешно настављање 
образовања; 

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и научног 
погледа на свет 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа, као и 
проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у прогресу 
цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других области у 
којима се математика и примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 
- допринос радном и политехничком образовању ученика; 
- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и математичке 

интуиције; 
- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, 

систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, критичност; 
- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 
- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора знања. 
- разумевање и коректно коришћење математичких симбола и термина; 
- довољно прецизно исказивање дефиниција и тврђења; 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

 

I - ТЕМА/МОДУЛ: ФУНКЦИЈЕ Време: септембар, 
октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

-систематизација знања о функцијама 

-упознавање појма граничне вредности функције 

-упознавање појма непрекидности функције 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Важнији појмови о функцијама 
једне променљиве : 

-дефинисаност, 
-нуле, 
-парност, 
-монотоност, 
-

периодичност. 
Сложена функција 

Преглед елементарних функција. 
Гранична вредност функције 
Непрекидност функције (геометријски 
смисао); 

Асимптоте 

 

 
Тема се реализује са 29 часа. 

 
Овде треба допунити и систематизовати ученичка 

знања о функцији и њеним основним својствима, а 
затим направити преглед елементарних функција. 

Упознавање граничне вредности и 
непрекидности функције треба да буде на основу 
интуитивног приступа тим појмовима. 

Aкценат треба да буде на 
неколико карактеристичних лимеса. 

Методе рада 
самосталан рад ученика, питања и одговори, демонстрација, писана, 

илустративна, дијалошке методе 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,   решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ 
Време: октобар, 

новембар, децембар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 
- Упознавање појма извода функције 
- Испитивање функција применом извода 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

Прираштај функције. 
Извод функције (проблем тангенте 

и брзине). 
Основне теореме о изводу 

Изводи елементарних функција. 
Лангранжова теорема. 

Лопиталова теорема. 
Диференцијал и његова примена 

код апроксимације функција. 
Испитивање функција (уз примену 

извода); График функције. 

Тема се реализује са 32 часа. 
Ученике треба упознати са појмовима 
прираштаја независно променљиве и 

прираштаја функције и, полазећи од појма 
средње брзине и проблема тангенте на криву, 
формирати појам количника прираштаја функције и 
прираштаја независно променљиве, а затим 
дефинисати извод функције као граничну вредност 
тог количника када прираштај независно 
променљиве тежи нули. Указати на основне теореме 
о изводу и изводе неких елементарних функција. Уз 
појам диференцијала и његово геометријско 

значење треба указати и на његову примену 
код апроксимације функција. Потребну 

пажњу треба посветити испитивању функција и 
цртању њихових графика, користећи извод 
функције . 

Методе рада демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,   решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика 



Гимназија, 
Лесковац 

 

 

 

 

 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ИНТЕГРАЛ 
Време: децембар, 

јануар, фебруар, март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 
- упознавање основних чињеница о интегралима и неких њихових примена 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Неодређени интеграл. 

Основна правила о интегралу; 

Таблица основних интеграла; 

Интеграли неких елементарних 

функција. Метод замене, 

Метод парцијалне 

интеграције. Одређени интеграл; 

Њутн-Лајбницова формула (без доказа). 

Примене одређеног интеграла (ректификација, 

квадратура, кубатура). 

Тема се реализује са 33 часа. 
 
Програм предвиђа да се прво обради 

неодређени интеграл, па је потребно указати на везу 
између извода и интеграла и дати појам примитивне 
функције. Интеграљење протумачити као операцију 
која је инверзна диференцирању. Поред таблице 
основних интеграла треба показати и неке методе 
интеграљења (метода замене и метода парцијалне 
интеграције). Полазећи од 

проблема површине и рада, доћи до појма 
одређеног интеграла као граничне вредности збира 
бесконачно много бесконачно малих величина. 
Указати на основна својства одређеног интеграла, а 
акценат треба да буде на применама одређеног 
интеграла. 

Методе рада демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,   решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика 
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКА Време: март, април 

Ц
и

љ
е

в
и

 

 

- упознавање основних чињеница о интегралима и неких њихових примена 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

 
Случајни 

догађаји. 
Вероватноћа. 

Условна вероватноћа и 
независност. Случајне величине. 

Биномна,Пуасонова и нормална расподела. 
Средња вредност и дисперзија. 

Популација, обележје и узорак. 
Прикупљање, сређивање и приказивање 
података. 

Појам оцене параметара. 
Оцене вероватноће, средње вредности 

и дисперзије. 
Интервалне оцене за вероватноћу и средњу 

вредност. 

Тема се реализује са 27 часа. 
 

На почетку ове теме потребно је обновити 
комбинаторику. После увођења појма 
случајног догађаја дати појам вероватноће 
(преко појма релативне фреквенције и 
класичном дефиницијом), као и основне 
теореме о вероватноћи. На подесним 
примерима треба увести појам случајне 
променљиве и указати на неке њене нумеричке 
карактеристике и расподеле. 

Ваља истаћи улогу случајног узорка и 
статистичког експеримента, а затим 
објаснити начин прикупљања података, 
њиховог приказивања и одређивања 
важнијих статистичких карактеристика. 

Методе рада демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,   решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика 
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V - ТЕМА/МОДУЛ:  ЕЛЕМЕНТИ НУМЕРИЧКЕ 
МАТЕМАТИКЕ 

Време:  април, мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- уочавање потребе и значаја приближних вредности уз оспособљавање за вршење 
заокругљивања бројева и оцењивање грешке; 

- упознавање са појмом интерполације функције 
- увођење појма приближног решења, и увежбавање налажења приближних решења 

једначине разним методама 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 
 

 
Апсолутна, релативна и процентуална грешка. 

Декадни запис приближног броја. 

Значајне и сигурне 

цифре. Заокругљивање 

бројева. 

Грешке аритметичких 

операција. Општи задатак 

интерполације. 

Линеарна и квадратна интерполација. 
Лагранжеова интерполациона формула. 

Локализација и изоловање решења. 

Појам приближног решења. 

Метода половљења сегмента. 

М

етода 

сечице. 

Метода тангенте. 

Тема се реализује са 22 часа. 
 
Увести појам приближног броја и рачунања 

са приближним бројевима. Објаснити поделу 
грешке према пореклу и класичну поделу на 
апсолутну и релативну грешку. Указати посебно на 
везу релативне грешке и броја сигурних цифара у 
приближном броју. 

Увести појам интерполације као посебног 
случаја апроксимација функција указујући на 
значај њене примене у пракси. Навести 

посебно да је интерполација од користи када 
се врше експерименти или нека мерења, а функција 
коју интерполирамо је тако, уместо аналитичким 
изразом, дата скупом података, што је веома честа 
појава у пракси. Извести формулу за Лагранжов 
интерполациони полином и доказати јединственост 

таквог полинома. Одредити грешку у 
интерполацији полиномом. Делу који се односи на 
приближно решавање једначина треба посветити 
посебну пажњу јер на директан начин указује на 
значај примене нумеричке математике и њених 
принципа у решавању математичких проблема, у 
овом случају приближном налажењу корена 
једначине. 

Обрадити локализацију и изоловање 
решења једначина, а затим нумеричке алгоритме 
за ефективно налажење корена једначине, тј. 
Методе половљења сегмента, методе сечице и 
методе тангенте. 

Методе рада демонстрација, писана, илустративна, дијалошке методе, проблемска 

Облици рада Фронтални, индивидуални 

Ресурси Уџбеник, збирка, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструмент
и 

Усмени одговори,   решавање задатака 

Начин 
праћења 

Систематско посматрање, процењивање, активност ученика, питања 
ученика 
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Социологија са правима грађана 

Образовнипр
офил: 

Смер за ученике са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: 
IV 
(четв
рти) 

Предмет: Социологија 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

66 

Просветни гласник: Број 4 година: LXIX 
2
0 

Начин 
реализације: 

- Програм Социологије у гимназији подразумева да се његово пуно остварење реализује у 
корелацији са другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, историја, 
филозофија, српски језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, 
ликовна култура, као и укључивањем ученика у различите ваннаставне активности. Садржај 
програма и начин његове реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака 
предмета, који се не односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овладавање 
вештинама значајним за сналажење у савременом друштву. Предвиђене садржаје треба 
презентовати кроз четири веће тематске области, које третирају различите теоријске и практичне 
аспекте социологије као научне дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена структура 
и друштвене промене; основни облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и 
политички аспекти друштва); појаве и проблеми савременог друштва. Важно је да ученици 
разумеју специфичност социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике 
социолошких оријентација и ниво њихове применљивости. Наставницима се препоручује да са 
ученицима дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе примере конкретних 
социолошких истраживања. Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно 
социолошко истраживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови младнх о 
квалитету нашег образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или 
наркоманије код младих...). Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације 
сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање 
основних облика друштвеног живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног 
система у складу са основним вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 
одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета уз развијање 
мултикултурализма. 3 Препоручује се наставницима да ове појмове проширују и стално користе у 
објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет културе омеђен управо 
људским потребама, нормама и вредностима, да оне посредују између човека и друштва, и на 
посебан начин обликују друштвене институције и човека као индивидуално и социјално биће. 
Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких теорија класа, што је 
од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и друштвених промена у савременом 
друштву. Наставнике упућујемо да ову тему допуне и подацима о раслојавању, односима и 
главним изворима моћи, елити и квазиелити унутар српског друштва. Тема друштвених 
неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о 
различитим облицима неједнакости (економских, образовних, родних, класних, етничких, 
глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и историјске изворе и последице по 
појединца и друштво. Од наставника се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима 
и нивоима неједнакости у нашем друштву, као и начинима за њихово евентуално ублажавањс или 
искорењивање. Проблему друштвене промене и развоја треба приступити кроз стално присутно 
двојство човека и друштва, својства сталности и променљивости. Упознавање ученика са раним и 
савременим теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и 
облицима треба комбиновати са ученичким радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу 
изнетих становишта, бити охрабрени да изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и 
последицама друштвених промена у нашем друштву. За ученике је посебно важно да разумеју 
властити положај унутар социјалне структуре, као и постојеће социјалне неједнакости, које утичу 
на степен њихове властите социјалне слободе, како би били у позицији да критички промисле и 
одговоре који је то пут ка друштву који даје подједнаке шансе свима, као и да увиде значај 
друштвених промена на личном и општем плану. Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, 
треба да користе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална ауторска дела, бројна 
теоријска и емпиријска социолошка истраживања, стручне часописе, Статистички годишњак, али 
и - интернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове, аудио или видео записе, 
јер су то облици комуникације блиски младима, на којима се могу препознати и анализирати 
многи проблеми живота у савременом свету. Важно је да сами наставници користе различите 
изворе информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе ученике да самостално 
проналазе одговарајуће информације и да успоставе критички однос према њима. Природа 
садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих облика рада и наставних метода, које 
ангажују ученике и повећавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба да се одвија 
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у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја 
са одговарајућим методичким активностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је 
применити и друге различите облике радионичарског рада (симултана индивидуална активност, 
рад у паровима или малим групама, групна дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних 
техника активног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем, упознавање са 
техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем интерактивних метода у 
презентовању одређених тематских области и појмова ученике треба подстаћи да критички 
преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и интерпретирају их у социолошком 
кључу - на начин који доприноси бољем разумевању актуелних социјалних процеса унутар 
српског и ширег глобалног друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да проналазе 
информације, да их критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу 
дијалога, да аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта 4 или сопствене 
ставове. Вредновање ученичког постигнућа треба да укључи, поред степена усвојеног знања, сваку 
од поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање 
повратне информације. Потребно је да континуирану евалуацију и самоевалуацију примењују 
како наставници, тако и ученици. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују 
сопствени напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других 
ученика у групи, увек уз одговарајућу аргументацију 

 
Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима, како би боље разумели 

савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да ученици стекну применљива и функционална 
знања о друштвеним појавама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва, како би развили кључне 
компетенције потребне за живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву. 

 Задаци образовно – васпитног рада: 

- овладају основним знањима о начину повезаности појединца, друштва и културе; 

- унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и 

друштвеним институцијама; 

- развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у 

демократски уређеном и хуманом друштву; 

- усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним 

(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности;  

- развију лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и 

очувања националне и светске културне баштине; 

- унапреде и прошире општу културу; 

- јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских,  

образовних, родних, класних, етничких, глобалних...); 

- развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених 

проблема; 

- унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе 

критички однос према њима; 

- унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става; 

- унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, 

тимског рада). 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Одређење социологије Време: Септембар  
Ц

и
љ

е
в

и
 

- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави социологија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком социологије, социолошким  дисциплинама и методама, 
социолошким теоријама, различитим присуприма друштвене стварности 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања, фазама истраживачког поступка и техникама прикупљања подата 

- Упознавање ученика са основним обележјима модернизације 

- Упознавање ученика  са значајем културе за човеков живот у друштву, основним вредностима и 
нормама у друштву као и појмом традиције и промене  

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Појам социологије 
- Основни социолошки проблеми и дисциплине 
- Основе истраживачких техника социологије 
- Појам модерности и традиције 
- Однос појединца у друштву и култури  

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања,  питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Друштвена структура и систем Време: Октобар 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са  појмом структуре и система 

- Упознавање ученика са појмом и поделом друштвених група, друштвених организација и 
институција  

- Упознавање ученика са врстама друштвених стратификација, појмом друштвене покретљивости,  

- Упознавање ученика са значајем теорија друштвених  класа 

- Новије теорије класа и класна анализа Србије 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Појам структуре и система 
- Подела друштвених група 
- Друштвене организације и институције 
- Врсте и значај друштве стратификације као и 

друштвене покретљивости 
- Теорије класне анализе 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу заједно отклањамо нејасноће, 
недоумице 

- За све наставне јединице у оквиру теме важи 
исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају текст из додатне 
литературе у ком су дати адекватни појмови 

- Факултативни задаци 
- Дискусија и поређење проблема из тог перида 

са савременим добом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник, додатна литература-факултативни задаци, стручна литература, презентација, 
интернет, научне емисије, часописи, филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Констаност и самосталност у учествовању у раду на часу, у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима                   

 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Друштвене неједнакости Време: Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Појам друштвеног положаја, улоге и угледа 

- Упознавање ученика са теоријама друштвених елита, појмом статусне групе и друштвене моћи 

- Упознавање ученика са појмом друштвених неједнакости као и са развојем идеје о друштвеним 
неједнакостима 

- Упознавање ученика са основним облицима друштвених неједнакости са акцентом на савремене , 
глобалне економске неједнакости 

- Упознавање ученика са значајем класне анализе за проучавање друштвених неједнакости 
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Наставнe јединицe Начин реализације 

- Друштвени положај улога и углед 
- Статусне групе, моћ и елита,  
- Теорија друштвених елита 
- Појам друштвених неједнакости 
- Развој идеје о друштвеним једнакостима 
- Облици друштвених неједнакости 

 

- Обнављање и усмено излагање усвојеног знања 
из области друштвених неједнакости 

- Дебата на тему друштвеног угледа и личног 
поштовања 

- Индивидуалне анализе припадности  статусним 
групама, приступ  моћи и елитама 

- Факултативни задаци-анализа  
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 
Ресурси Уџбеник,  стручна литература, препоручени релевантни сајтови, емисије, филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

III- ТЕМА/МОДУЛ: Друштвене промене и развој Време: Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Способност ученика да повеже претходна усвојена знања о друштву са друштвеном динамиком,  

- Усвоје знање и разликују појмове раст, развој и напредак, као узроке друштвених промена 

- Схвате различите моделе објашњења друштвених промена 

- Упознају се и разумеју основне демографске појмове, феномен демографске транзиције као и 
најважније елементе популационе политике 

- Упознају се са појмом рада, развојем друштва и различитим овлицима производње, разумеју поделу 
рада  

- Усвоје знања о променама у организацији производње током историје 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Друштвене промене, раст, развој и напредак 
- Модели објашњења друштвених промена 
- Демографија и основни демографски појмови 
- Основне мере популационе политике 
- Појам рада, развој друштва и различити овлици 

производње 
- Подела рада и промене у организацији 

производње 

- Ученици повезују претходну област 
- Разговор на часу о разлучитим друштвеним 

променама које се могу уочити у непосредном 
окружењу 

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

- Рад у групама на тему ,,Изазови са којима је 
суочена наша цивилизација и који су могући 
одговори на те изазове,, 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, факултативни задаци, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, 
филмови, емисије 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Култура, ралигија Време: Јануар, Фебруар  
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Ц
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е
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- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практично 

примене аргументе у дебати и дискусији на одређене проблеме са социолошког становишта  

- Ученици су способни да усвоје нова знања  која се тичу комплексног  појма културе, основних 
елемената културе, културне разноврсности, евроцентризма и цивилизације, да схвате различите 
облике културе и пре свега направе јасну разлику између културе, с једне стране, и кича и шунда, са 
друге стране, као манифестација масовне културе   

- Ученици ће усвојити знања о узроцима настанка религије, појму и елементима религије, подели 
религије и стећи основу за социолошки проступ проучавању религије, верских организација као 
појавних облика религијског утицаја на друштво   

- Ученици ће усвојити знања о процесу секуларизације савременог друштва као друштвеном 
феномену 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Схватање појма културе као и подела на 
материјалну и духовну културу 

- Елементи културе, културна разноврсност и 
облици културе 

- Појам религије, елементи и подела религије 
- Социолошки проступ проучавању религије 
- Верске организације и њихов утицај на друштво 
- Секуларизација и савремено друштво 

 

- Ученицима ће бити представљена повезаност 
претходне лекције       ,, појединац, култура, 
друштво,,  тј., основни појмови који се тичу 
социјализације, норме и вредности , традиција 
са актуелном темом 

- Ученици ће на часовима радити и на тексовима 
руског писца А.П. Чехова који указује на 
основне особине које одликују културне људе 

- Дебата на тему односа елитне и народне културе  
- Дебата на тему ,, да ли је бог створио човека или 

је човек створио бога,, 
- Разговор са ученицима о опасностима деловања 

верских секти у непосредном окружењу  
- Одређени час, по договору са ученицима, у овом 

периоду биће конципиран тако, да ученицима 
објасним јаке и слабе стране њиховог рада уз 
критички став који треба да афирмише јаче 
стране њихове одељенске заједнице уз залагање 
сваког појединца. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на научним доказима 
и документарни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Политика и идеологија Време: Март 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће бити у стању да разумеју значење појма политика и како се она мењала кроз историју 
људског друштва и на тај начин створе паралелу са модерним схватањем политичког живота 

- Ученици су усвојили знања о основним елементима политичке структуре као и о најважнијим 
постулатима политичке културе као неопходног састојка грађанског друштва 

- Ученици су усвојили знања о значењу појма идеологије и у стању су да разликују основну поделу 
идеологије, као и тренд настанка нових идеологија и претпоставке о будућности идеологија 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Одређење политике и настанак модерне државе 
- Политичке странке и друштвени покрети  
- Политичка култура 
- Етничке заједнице, етничке интеграције и сукоби 
- Типови национализама 
- Шта је идеологија 
- Класичне политичке идеологије 
- Новије идеологије и будућност идеологија 

- Ученицима  ће бити предочена дефиниција 
појма политика и историјски развој државе као 
друштвене творевине 

- Ученици ће износити своје мишљење о 
узроцима рата у бившој Југославији и 
евентуалном утицају национализма    

- Ученици ће изложити своја схватања слободе, 
политике и важности  деловања политичких 
странака и друштвених покрета у савременом 
друштву 

- Ученици ће дебатовати о феномену верког 
фундаментализма, екологизма и феминизма 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, научни 
часописи итд. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, примена стечених знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Породица и социјално-патолошке појаве у 
урбаном друштву 

Време: Април 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици препознају  основне елементе и функције породице 

- Ученици  разумеју проблеме са којима се суочава породица у савременом друштву и у стању су да 
препознају рауличите облике насиља у породици 

- Ученици разумеју опасности које вребају у социјалном окружењу а које воде ка малолетничкој 
деликвенцији и другим облицима друштвених девијација 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Основни појмови социологије породице 
- Облици насиља у породици 
- Будућност породице у савременом друштву 
- Друштвене девијације 
- Малолетничка деликвенција и остали облици 

друштвених девијација 
 

- У раду у групи ученици дискутују да ли 
недостатак традионалних узора води 
потчињавању великим ауторитетима, као што 
су држава, бог, звезде масмедија 

- У овиру теме о Друштвеним девијацијама, 
ученици износе мишљење о утицају медија на 
експлозију криминала и девијантног понашања 
код младих 

- Ученици поред уџбеника користе и стечена 
знања из осталих наука, од језика до 
свакодневних медијски заступљених тема на 
сајтовима, повезују и самоиницијативно 
предлажу часове на којима ће повезати све 
релевантне изворе и по групама радити 
одређену тему 

- Ученици раде презентације са одређеним 
проблемом, неке групе ученика повезују 
презентацију са изабраним Матурским радом и 
будућем студирању на Високо – образовним 
студијама 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, филмови, 
књиге 

П
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, презентација, питања и 
одговори ученика. 
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ОС по нивоима                   

 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Млади у савременом друштву Време: Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће усвајањем нових информација , подићи свест о важности еколошких проблема у 
савременом друштву 

- Ученици ће знати шта значи  слобода и одговорност према животу и реалном свету који нас окружује 
и који има ограничене ресурсе 

- Ученици ће имати више сазнања о појму пореклу и узроцима глобализације, као и о ризицима који 
она носи са собом 

- Ученици ће развити свест о сопственој важности у савременом друштву и неопходности 
партиципирања у циљу стварања бољег друштва 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Социолошки аспекти еколошке кризе 
- Границе раста-Римски клуб 
- Извори еколошких опасности 
- Ризично друштво и поглед на будућност 
- Глобализација и ризици глобализације 
- Антиглогализацијски покрети и будућност 

глобализације 
- Основни појмови социологије младих 

 

- Ученици ће разумети  екологизам и важност 
развијања свести о заштити животне стедине 

- Настава из ове области   биће спојена са 
савременом науком пред којом се мора 
поставити питање моралне одговорности, кроз 
питања и одговоре покушаћемо да заједно 
предложимо нека од могућих решења 

- Ученици ће на часу, у форми дебате, 
расправљати о томе да ли је глобализација 
могућа без савремених видова комуникације и  
да ли је Мек Доналдс генератор глобализације 

- Ученици ће на часу дискутовати о феномену 
слободног времена  

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник,  стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне емисије, часописи, 
филмови, књиге 
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 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању есеја, примена стечених знања, 
питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 

Филозофија 
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Начин 
реализације: 

- Настава Филозофије конципирана је тако да сe ученици оспособе да конципирају и 
интерпретирају специфична питања и проблеме основних филозофских дисциплина у контексту 
одређених филозофских епоха, праваца и учења. 
- ученицима ће знати да разликују карактер и методе филозофског и научног истраживања и 
критички сагледавају домете и могућности различитих врста сазнања јер настава филозофије се 
реализује тако да комбинује различите изворе из скоро свих области људске делатности. 
- Такође, на настави се користи стручна литература, како би ученици усвојили и интерпретирали 
са разумевањем и у датом контексту филозофску терминологију, да ли вербално или у писаној 
форми, а у зависности од проблематике којом се баве. 
- Ученик је способан да развије проблемски начин мишљења који одговара природи филозофије, 
њеним истраживачким методама и отворености за стално преиспитивање. Кроз интерпретацију 
филозофских текстова и евалуацију аргумената ученик на часу практикује  самостално и критичко 
мишљење, практикује одговарајуће врлине, ставове и вредности попут интелектуалне отворености 
и радозналости, уважавања сведочанства и доброг аргумента, показује спремност на самокритику, 
толерантност на различитост у мишљењу. Критички просуђује различита филозофска становишта 
о основним етичким и естетичким принципима о праведној и рационалној организацији друштва 
тако што анализира њихову логичку конзистентност, културно – историјску условљеност и 
претензије на универзално важење. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
 
Циљ образовно – васпитног рада: 
 

- да ученици развију спосибност за систематско, самостално, проблемски интонирано, рефлексивно и критичко 
мишљење које ће им омогућити и олакшати мисаоно и вредносно орјентисање у савременом свету, које ће их 
оснажити у формирању сопственог погледа на стварност и пружи им ослонац за промишљено и одговорно 
одлучивање и делање у животу. 

- ученици ће изградњом знања и вештина својствених филозофски култивисаној мисли, бити оспособљени да 
свестрано анализирају стварност и решавају теоријске и практичне проблеме, да своје ставове и уверења 
поткрепљују уверљивим логичким аргументима, просуђујући ваљаност и релевантност аргументације, критички 
користећи разноврсне изворе информација. Такође, ученици ће бити у могућности да при процени и избору 
поступака еволуирају различите погледе на стварност и руководе се вредностима истине, добра, праведног и лепог, 
чији смисао и значај откривају испитујући карактеристичне филозофске, научне, естетске, религијске и 
културолошко – социјалне проблеме. 

 

 

 

   Задаци образовно – васпитног рада: 

- упознају значај логичког мишљења како у процесу учења тако и у свакодневном животу; 

- упознају значај примене логичког мишљења у филозофији, наукама и уметности; 

- упознају значај логичког решавања проблема; 

- упознају значај примене логичког размишљања у свакодневном животу; 

- упознају и развију проблематику логичког мишљења; 

- упознају и развију способност логичког расуђивања; 

- упознају и развију могућност исправног и истинитог мишљења уз разликовање истих; 

- упознају и формирају исправно поимање језика и његове улоге у процесу сазнања; 

- науче да исправно формирају појмове, како научне тако и ненаучне, као и истините судове и закључке; 

- усвоје наставне садржаје логике и филозофије са научног аспекта као основ за академско образовање и 
професионални развој; 

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

- упознају нове технологије засноване на биолошким механизмима и системима, њихове могућности за решавање 
актуелних цивилизацијских проблема и ризике њихове примене за данашњег човека; 

- стекну способност интегративног – мултидисциплинарног приступа наставним садржајима; 

- развију способност посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања; 

- развију способност логичког, критичког мишљења, промишљања, суђења и закључивања приликом решавања 
проблема; 
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- развију научну писменост, способност за писану и вербалну комуникацију на матерњем језику у филозофији и 
науци; 

- развију способност коришћења информационих технологија; 

- развију способност проналажења, прикупљања и анализе филозофских и научних материјала и података који су на 
првом месту лако проверљиви; 

- развију способност за рад у тиму, самопроцену и самовредновање, самостално презентовање резултата рада; 

- прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и очување националне и светске културне 
и интелектуалне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и заштита њихови приоритетни задаци; 

- развију свест о важности менталног и физичког здравља и практикују здраве стилове живота; 

- развију  ематију, толерантост и хуманост у понашању у заједници , без обзира на национале, религијске, полне и 
друге разлике међу људима; 

- оспособе се за самостално и целоживотно учење 
 

I - ТЕМА/МОДУЛ: Одређење филозофије Време: Септембар  

Ц
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- Упознавање ученика са предметом, наставним средствима, начинима рада, проблемима којим се 
бави филозофија и шта је циљ школског изучавања овог предмета 

- Упознати ученике са постанком филозофије, филозофских школа и праваца, филозофским 
дисциплинама и методама, али и важности логичког и филозофског мишљења за остале области 
умних делатности и свакодневни живот 

- Упознати ученике о важности језика, улоге језика у процесу сазнања 

- Упознати ученике са проблемом сазнања, од извора до могућности сазнања, као и разлоковањем 
научног и ненаучног сазнања, филозофског од нефилозофског проблемског истраживања 

- Упознати ученике о исправности коришћења језика филозофије, повезаност мишљења, језика и 
опажања, као и проверљивости универзалних и ваљаних сазнања, етичких и естетских, и проблему 
субјективног сазнања и релативизацији система вредности 

- Упознавање ученика са одређем филозофије, етимологијом речи философија, постанком 
филозофије из чуђења, и како одредити филозофију и чиме се она бави 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Упознавање ученика са предметом, литературом, 
начином рада, провером знања и њиховим 
задацима 

- Појам филозофије 
- Основни филозофски проблеми и дисциплине 
- Однос филозофије и мита, религије, уметности и 

науке 

- Упознавање ученика са основама предмета, 
коришћем уџбеника, бележење онога што је 
битно а изостављено је у уџбенику 

- Упознавање ученика са новим појмовима уз 
постављање и одговарање на питања ученика 

- Објашњења и понављање оног што је остало 
нејасно са неког претходног часа, пре излагања 
нове наставне јединице, и задавање домаћих 
задатака након понављања битног из лекције 
која је обрађена тог дана 

- Корелација са осталим предметима и 
повезивање са наставном јединицом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуали 
Ресурси Уџбеник,стручна литература, релевантни сајтови на интернету 
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Инструменти Самосталност у раду ученика на часу,  учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања,  питања и одговори ученика.  

ОС по нивоима                   

 

II - ТЕМА/МОДУЛ: Античка филозофија Време: Октобар 
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- Упознавање ученика са значењем речи архе, почело, космологија, апеирон, хиле 

- Упознавање ученика са првим филозофским проблемима и првим филозофима Космолошког 
периода – Милетска школа 

- Упознавање ученика са проблемом Бића, кретања и мноштва 

- Упознавање ученика са супротстављеним становиштима о постанку света (Хераклит и Парменид) 

- Упознавање ученика са плуралистичким становиштима у филозофији природе – атомисти, 
питагорејци, Емпедокло и Анаксагора 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Питање прапочетка 
- Питање прапочетка – Милетска школа 
- Проблем бића, мноштва и кретања – Хераклит и 

Елејска школа, атомисти, питагорејци, Емпедокле 
и Анаксагора 

- Значај супротности и тумачење природе – 
Хераклит 

- Након испредаване и обрађене лекције, 
постављање питања, додатна објашњења о 
разликовању јасних и нејасних појмова, 
језичких и предметних нејасноћа, ученици на 
часу дају своје примере за одређену врсту 
појмова 

- На часу заједно отклањамо нејасноће, 
недоумице 

- За све наставне јединице у оквиру теме важи 
исто правило, сви ученици активно учествују, 
исказују своје мишљење, пореде са усвојеним 
знањима из других предмета 

- Критички промишљају текст из хрестоматије у 
ком су дати адекватни појмови 

- Дискусија и поређење проблема из тог перида 
са савременим добом 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални 

Ресурси 
Уџбеник,хрестоматија, стручна литература, презентација, интернет, научне емисије, 
часописи, филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Констаност и самосталност у учествовању у раду на часу, у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика, на часу, учествовање и 
преузимање иницијативе у дискусијама, примена стеченог знања,самосталност у 
раду, провера знања, питања и одговори ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 

II- ТЕМА/МОДУЛ: Античка филозофија Време: Новембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Усвајање знања о важности учествовања у јавном и политичком животу 

- Усвајање знања о врлини (арете) и знању (епистеме), Софистима, релативизацији знања, проблему 
субјективног и објективног знања, етичком и моралном деловању појединца и заједнице 

- Усвајање знања о Сократовом моралном деловању, општим и универзалним врлинама и знањима, 
Платоновим дијалозима кроз писану реч, миту о пећини и подвостручењу стварности, знања и 
морала 

- Усвајање знања о идејама као вечним и непропадљивим суштинама свега постојећег, Аристотеловим 
неслагањем са Платоновим оштрим раздвајањем идејног и материјалног света 

- Усвајање знања о метафизичким и онтолошким проблемима којима се антрополошки перид бави, 
као и знање о индивидуалном ангажовању у заједници, исправном коришћењу разума у циљу 
очувања душе као највеће људске вредности 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, Лесковац 
 

 

- Проблем истине и привида (знање, мњење) – 
Елејска школа 

- Реторика и дијалектика – Софисти и Сократ 
- Метафизичко одређење стварности – Сократ, 

Платон, Аристотел 
- Знање, добро, врлина – Софисти, Скрат, 

сократовске школе, Платон и Аристотел 
- Проблем идеалног друштвеног поретка 

(праведности) – Платон, Аристотел 
- Питање индивидуалне среће – стоици и 

епикурејци 

- Обнављање и усмено излагање усвојеног знања 
из области Космолошког периода 

- Антрополошки период и усвајање 
терминологије на часу након сваке обрађене 
лекције (реторика, Агора, еристика, 
дијалектика, ерудита, мајеутика, дијалогос…) 

- Дискусија на тему смртне казне изречене 
Сократу, поимање врлине и знања у време 
античке епохе и данас 

- Критичко промишљање етичких и моралних 
ставова и аргументована одбрана сопсвених 
моралних ставова 

- Стоицизам и епикурејство – презентације и 
дебате на часу 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, препоручени релевантни сајтови, емисије, 
филмови 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 

III- ТЕМА/МОДУЛ: Средњевековна филозофија Време: Децембар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Способност ученика да повеже претходна усвојена знања тежњама античких филозафа за стварањем 
слободног друштва и инсистирању на правилној употреби разума као предуслов за бољим поретком 
друштва и утицај цркве и њене моћи на стагнацију свих људских напора да знањем побољшају 
положај појединца и заједнице у целини 

- Усвоје знања о вери, религији, филозофији, уметности и науци и њиховом положају у 
средњевековној епохи 

- Усвоје знања о схоластици, хришћанству и покушају многих милилаца да сачувају своја дела и 
животе од инквизиције, повезујући са претходним знањима стеченим из других области и предмета 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Улога филозофије у формирању хришћанског 
учења 

- Однос вере и разума – Аурелије Августин 
- Платоновска и аристотеловска традиција у 

филозофији средњег века (проблем универзалија, 
докази о постојању бога, схоластика, ренесанса) – 
Тома Аквински, Авероес, Авицена, Абелар, 
Мајмонид 

- Ученици повезују претходну област 
антрополошког периода, тежње филозије за 
знањем, добрим, праведним, исинитим као 
највишим вредностима човека и 
средњевековном епохом, кроз дискусије и 
дебате након обрађене лекције, износе своје 
ставове о вери, религији, богу, поштујући 
различитост и уз међусобно уважавање  

- Систематизација наученог и евалуација 
сопственог рада, учења, активности на часу, и 
доношење исправног суда о грешкама у 
досадашњем раду. 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонсративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филмови, 
емисије 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама и дебатама, примена стеченог знања, питања и одговори 
ученика 

ОС по нивоима                   
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: Филозофија новог доба Време: Јануар, Фебруар  

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће на основу досадашњег усвојеног знања бити у могућности да покажу и практичну 
примену аргументоване дебате и дискусије на одређене проблеме са филозофског становишта  

- Ученици су способни да усвоје нова знања из филозофије новог доба респектујући све претходне 
заслуге човечанства и износећи аргументоване ставове у својој критици осталих области људске 
делатности 

- Ученици ће усвојити знања о филозофском приступу проблему сазнања, емпиријског, теоријског, 
као и научним покушајима да исте проблеме реше на другачији начин 

- Ученици ће усвојити знања о правцима у филозофији, емпиризму, рационализму, идеализму, и 
истим покушајима да дају решење на проблем узрочно последичне везе, проблем супстанце, 
простора, времена и могућности сазнања 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Схватање човека, природе и друштва у 
ренесансној и нововековној филозофији – 
филозофија науке и филозофија политике 

- Нови концепт науке и знања – рађање модерне 
науке (научна метода) 

- Проблем супстанције – Декарт, Спиноза, Лајбниц 
- Питање поузданог извора сазнања (емпиризам и 

рационализам) – Бекон, Лок, Хобс, Хјум и Баркли 
 

- Ученицима ће бити показано како изгледа и од 
чега зависи јачина и слабост аргументације на 
основу нових лекција које обрађују 
филозофију емпиризма и рационализма 

- Ученици ће на часовима радити и на тексовима 
из хрестоматије (Бекон, Лок, Хјум, Декарт, 
Спиноза, Лајбниц) и повезиваће са усвојеним 
знањима из области физике и математике 

-  Одређени час, по договору са ученицима, у 
овом периоду биће конципиран тако, да 
ученицима објасним јаке и слабе стране 
њиховог рада уз критички став који треба да 
афирмише јаче стране њихове одељенске 
заједнице уз залагање сваког појединца. 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови, филмови засновани на 
научним доказима и документарни 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти 

Самосталност у раду ученика, тимски рад ученика, јачање заједнице кроз 
учествовање у дискусији на тему самокритичности и критике уз аргументовано 
излагање. 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање ученика на часу, учествовање и преузимање 
иницијативе у дискусији и раду у групи, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ:  Филозофија новог доба Време: Март 
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Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици ће знати структуру аргументације и вредновање јачине и слабости аргумента 

- Ученици су усвојили знања о идеализму као филозофском правцу који је пробао да поред 
епистемолошких проблема, реши и проблеме човека и заједништва а то су вечити проблеми времена 
и простора, супстанције, узрок – последица, проблеми слободе, одређење универзалних моралних 
норми, бесмртност душе, границе и могућности сазнања, вере, бога , уметности итд. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Границе сазнања – Кантова критика сазнајних 
моћи 

- Начела разума у праву и политици (просвећеност 
и либерализам) – од француске револуције и 
просветитељства до револуције у филозофији 

- Ум и слобода – Кант 
- Од трансценденталног ка апсолутном субјркту – 

Фихте, Шелинг, Хегел 
- Умна синтеза стварности (спекулативни 

идеализам, марксизам) – Хегел, Маркс 

- Ученицима ће бити предочена и објашњена 
улога француске револуције и просветитељски 
савез француских енциклопедиста на 
револуцију у филозофији, тачније у Класичном 
немачком идеализму 

- Ученици ће из лекција о Кантовој филозофији 
па све до Маркса, моћи да разумеју значај 
слободе како за појединца тако и за зајеницу 

- Ученици ће изложити своја схватања слободе, 
права и одговорности уз поређење Кантовог, 
Фихтеовог, Шелинговог и Хегеловог 
становишта о истим 
 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, филм, књига, 
научни часописи итд. 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 
Самосталност у раду ученика на часу, учествовање и иницијатива у дискусијама и 
дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање у 
дискусији и дебати, примена стечених знања, питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Савремена филозофија Време: Април 

Ц
и

љ
е

в
и

 - Ученици знају да препознају критику метафизике као заједничко полазиште различитих праваца у 
савременој филозофији 

- Ученици знају филозофске методе при решавању одређеног проблема 

- Ученици знају да се користе филозофском терминологијом када се баве критиком савременог 
друштва и проблема 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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- Критика метафизике као заједничко полазиште 
различитих праваца у савременој филозофији 

- Однос према наслеђу европске рационалности – А. 
Шопенхауер, Ф. Ниче 

- Однос према наслеђу европске рационалности  
- Егзистенција као питање слободе избора и 

одговорности – М. Хајдегер и К. Јасперс 

- Настава савремене филозофије у већој мери се 
изводи и базира на корелацији са другим 
дисплинама које се изучавају у школи али и 
свакодневним феноменима и проблемима 

- Ученици поред уџбеника користе и стечена 
знања из осталих наука, од језика до 
свакодневних медијски заступљених тема на 
сајтовима, повезују и самоиницијативно 
предлажу часове на којима ће повезати све 
релевантне изворе и по групама радити 
одређену тему 

- Ученици раде презентације са одређеним 
проблемом, неке групе ученика повезују 
презентацију са изабраним Матурским радом и 
будућем студирању на Високо – образовним 
студијама 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни 
часописи, филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусијама, примена стеченог знања, презентација, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Логика научног истраживања Време: Мај 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати шта је егзистенција и есенција живота, како остварити суштинску борбу за што 
смисленијом егзистенцијом и који су проблеми савременог човека и његове слободе 

- Ученици ће знати шта значи слободна воља, слобода и одговорност према животу и реалном свету 
који нас окружује 

- Ученици ће имати више сазнања и решења како повећати свест и савест код других људи по питању 
свакодневних проблема 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Егзистенција као питање слободе избора и 
одговорности – Ж. П. Сартр, Серен Кјеркегард 

- Однос филозофије и науке – позитивизам, 
феноменологија, критички рационализам (К. 
Попер, П. Фајерабенд, Е. Хусерл, Ј. Хабермас) 

- Језичка и логичка анализа као нови кључ 
филозофије – херменеутика, филозофија језика 
(Л. Витгенштајн) 
 

- Ученици ће разумети егзистенцијализам на 
основу одређених филозофа овог правца, као и 
зашто је слобода избора толико важна сваком 
појединцу 

- Настава из области филозофија науке биће 
спојена са савременом науком пред којом се 
мора поставити питање моралне одговорности, 
кроз питања и одговоре покушаћемо да заједно 
предложимо нека од могућих решења 

- Филозофија језика и херменеутика биће 
прилагођена кроз примере злоуптребе језика и 
погрешног разумевања и тумачења 
бомбастичних наслова у медијима и 
опасностима које с тим долазе. 
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Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, хрестоматија, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научне 
емисије, часописи, филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусији и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
инициатива у дискусијама, редовност у писању есеја, примена стечених знања, 
питања и одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Савремена филозофија Време: Јун 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Ученици ће знати проблеме савремене политичке проблеме уз разликовање у терминологији, 
филозофија политике а никако политичка филозофија, знаће да примене етичке норме на 
конкретном и свакодневном проблему 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Проблеми савремене филозофије политике – 
демократија, тоталитаризам, контрола и моћ, 
друштвена правда 

- Примењена етика као филозофски приступ 
проблемима савременог света и свакодневног 
живота 

- Настава из ових области филозофије, одвијаће 
се ка покушају да ученици промишљају 
важност закона, слободе избора, образовања и 
практичне примене етичких принципа на 
тренутно горућим проблемима 

- Сви часови у јуну месецу биће посвећени 
њиховој улози у решавању свакодневних 
проблема и преузимања личне одговорности за 
одређене проблеме 

Методе рада Монолошко – дијалошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада Фронтални, рад у групама, индивидуални рад 

Ресурси 
Уџбеник, стручна литература, релевантни сајтови на интернету, научни часописи, емисије, 
филмови, књиге 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти Самосталност у раду ученика на часу, учествовање у дискусијама и дебатама 

Начин праћења 
Систематско праћење и евидентирање активности ученика на часу, учествовање и 
иницијатива у дискусији,израда Матурског рада, примена стеченог знања, питања и 
одговори ученика. 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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- Сваке друге недеље, по договору са ученицима и из области из које заостају са градивом због дужег 
одсуствовања из школе, о чему водим личну евиденцију 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

- Додатна настава планирана је у договору са ученицима од фебруара месеца, два пута недељно.  

 

 
 

Базе података 
 
 

Образовни 
профил: 

Ученици са посебним способностима за рачунарство и 
информатику 

Разред: IV 

Предмет: БАЗЕ ПОДАТАКА 
Недељни 
фонд часова: 

2в + 30б 
Годишњи 
фонд 
часова: 

62в + 
30 б 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2017 

Начин 
реализације: 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање упитне парадигме 
Решавање конкретних проблема везаних за базу података 
Креирање конкретних апликација за базу података 
Пројектни задаци 
Допунска и припремна настава 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
• Циљ наставног предмета Базе података је стицање основних знања о техникама пројектовања база података као 

одговора на по  словну потребу за информационим системима. 
• Задаци наставе предмета Базе података су да ученици: 

o упознају концепт база података, њихову организацију, кори  шћење упита за добијање тражених 
информација из база, правље  ње извештаја и дистрибуцију података; 

o ефикасно користе програмирање и рад са базама података за решавање различитих проблема у даљем 
образовању, професио  налном раду и свакодневном животу. 
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I - ТЕМА/МОДУЛ:     ПРОГРАМИРАЊЕ И БАЗЕ ПОДАТАКА 
(14+32) Време:    IX, X, XI, XII, II, III 

Ц
и

љ
е

в
и

 - рад са базама података кроз технологију писања програма 
- упитна парадигма, упити над базом података, сложенији упити 
- писање програма унутар система за управљање базама података SSMS, C# 
- погледи, процедуре, функције, тригери, курсори, трансакције 

Наставнe јединицe Начин реализације 

Преглед ДДЛ наредби. Врсте џоина. Креирање погледа. 
Креирање функција. Креирање процедура. Креирање 
тригера. Креирање курсора. Угњеждени упити. ADO.NET 
библиотека. ADO.NET конекција. ADO.NET команда. 
Типови команди: скалар, упит, неупит. Примери ADO.NET 
ExecuteScalar. Пример ADO.NET ExecuteNonQuery. Дата 
адаптер. Форме и приказ података, технологије 
претраживања унутар апликације. Технологије 
претраживања на серверу. Форма за логовање и улоге 
корисничких налога. 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање конкретних проблемских задатака кроз 
програмирање апликација 
Креирање самосталних апликација за одрежену базу, а 
на основу одређених захтева. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова. Метода демонстрације 

Метода практичних и вежби 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет  
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 
Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Активност и питања ученика 

 
 
 
 
 

II - ТЕМА/МОДУЛ:   ДРУГЕ АКТУЕЛНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (8+8) Време:   IV, V 

Ц
и

љ
е

в
и

 

- Упознавање ученика са другим начином представљања и организовања података (XML, JSON) 
- Заинтересовати ученике да прате промене које се дешавају у свету информационих технологија 
- Створити широку слику о томе кој све технологије постоје за исте области рада 
- Развити механизме да могу да упоређују и анализирају различите алате и методе. 

 

Наставнe јединицe Начин реализације 



Гимназија, Лесковац 
 

 

CSV. XML. JSON. Примери организовања база података 
кроз претходне три технологије 

Излагање садржаја теме од стране наставника 
Усмеравање ученика на логичко закључивање 
Решавање конкретних проблемских задатака кроз 
програмирање апликација 
Креирање самосталних апликација за одрежену базу, а 
на основу одређених захтева. 

Методе рада 

Метода разговора – дијалошка метода 

 Метода усменог излагања – монолошка   
 Метода писмених радова. Метода демонстрације 

Метода практичних и вежби 

Облици рада 

Фронтални 

Групни 

У пару 

Индивидуални и комбиновани 

Ресурси 

Кабинет 
Лаптоп и пројектор 
Интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти 

Домаћи задатак 
Усмени одговори 
Самостални рад ученика 
Тестови и проблемски задаци 

Начин праћења 

Систематско посматрање и процењивање 
Примена стеченог знања 
Продукти рада 
Активност ученика 
Питања ученика 

 

БЛОК НАСТАВА (30 ЧАСОВА ГОДИШЊЕ, У ТОКУ ГОДИНЕ) 

1. Пример једне базе података од модела до коначног решења и рада са подацима (10 часова) 

2. Пројектни задатак – пројектовање базе (10 часова) 

3. Пројектни задатак – креирање базе података и рад са подацима (10 часова) 

 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА (до 30 часова годишње) 
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Садржај допунске наставе се планира у складу са индивидуалним 
потребама ученика. Наставне теме прате наставни програм. 

 
 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА (5 часова на крају школске године) 

Препремна настава се организује за ученике који одаберу предмет Базе података за писмени и усмени део Матурског 
испита. Припремна настава обухвата све теме предмета Базе података у трећем и четвртом разреду предвиђене 
Наставним планом и програмом који је изашао у Просветном Гласнику 5/2017. 

 

 

Програмске парадигме 

Образовни 

профил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за рачунарство 

и информатику 
Разред: Други 

Предмет: Програмске парадигме 
Недељни 

фонд часова: 
2 

Годишњи 

фонд часова: 

62 

вежб

и +30 

блока 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2017. 

Начин 

реализације: 

Вежбе из предмета Програмске парадигме се изводе у двочасу, са половином одељења, у групама 

не већим од 12 ученика, у рачунарском кабинету. Блок настава се изводи као трочас, такође у 

кабинету, са половином одељења. Кабинет је опремљен са 10 рачунара, пројектором и 

Интернетом.  

Настава се одвија када се ученици кроз дискусију и демонстрацију нових програмсих језика за 

одређене програмске парадигме. Ученици раде самостално - један ученик – један рачунар), у 

паровима – када истовремено решавају постављене задатке и проблеме,или у мањим групама – за 

почетну анализу и идеје за начин решавања проблема.  

 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 
Циљ наставног предмета Програмске парадигме је развој различитих приступа решавању проблема код ученика 
коришћењем различитих концепта програмирања. 

Задаци наставног предмета Програмске парадигме  је да ученици овладају напредијим концептима прогрмирања; да се 
упознају са различитим приступима решавању проблема програмирањем, различитим програмским парадигмама и савладају 
различите програмске језике који те парадигме илуструју; да јачају способност решавања проблема развојем логичког и 
критичког мишљења; да јачају способност за прецизно дефинисање проблема и да се упознају са потребом за коришћењем 
решавања проблема програмирањем и у другим областима – математици и техници или у дефинисању пословних процедура 
и протокола; да се оспособе за рад на пројектима који захтевају примену знања из других наставних предмета и који 
подразумевају креирање решења на рачунару за дефинисани проблем и израду конкретних апликација, са пратећом 
документацијом;  да унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућност рачунара, изграде спремност за 
праћење нових решења у области информатичке технологије и развију спремност за учење током целог живота. 



Гимназија, Лесковац 
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I - ТЕМА/МОДУЛ: Увод 
Време: септембар 
4 часа  

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о основним особинама декларативног програмирања, начином описивања проблема у 

декларативним програмским језицима и о разлици између релационих и функционалних програмских језика. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− опише различите програмске парадигме, 

− објасни разлику између различитих програмских парадигми, 

− зна где се користи декларативно програмирање, 

− објасни разлику између релационих и функционалних програмских језика. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Увод 

− Основне особине декларативног програмирања 

− Разлика између релационих и функционалних 

програмских језика  

− Начин описивања проблема у декларативним 

програмским језицима 

 

Рад у кабинету, презентација неког једноставног 
проблема у различитим програмским парадигмама. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 

стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: Исказна логика 
Време: септембар - 
октобар,  
8 часова + 6 часова блока 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са методама провере да ли је тврђење логичка последица других тврђења или не; 

коришћење ДПЛЛ алгоритма са провером обе могуће истинитосне вредности које се појављују у фомули; 

стицање знања о методу резолуције. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− примењује градиво из исказне логике обрађено у оквиру математичке групе предмета, 

− користи исказе, исказне формуле, конјуктивну нормалну форму (КФН) и дисјунктивну нормалну форму 

(ДНФ), 

− користи ДПЛЛ алгроритам за проверу да ли је тврђње логичка последица других тврђења или не, 

− примењује метод резолуције за проверу истинитосне вредности формула. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Искази и исказне формуле 

− Конјуктивне нормалне форме 

− Дисјунктивне нормалне форме 

− ДПЛЛ алгоритам 

− Метод резолуције 

 

 

При реализацији теме Исказна алгебра треба обновити 
градиво обрађено из групе математичких предмета и 
предмата Дискретна математика. Ученици треба да користе 
исказне формуле, КНФ и ДНФ за проверу истинитосне 
вредности које се појављују у формулама. Задатке треба да 
поставе у виду исказа и да користе ДПЛЛ алгоритам за 
проверу да ли је тврђење тачно или није. Посебну пажњу 
посветити методу резолуције који се касније примењује и у 
логичкој и у функционалној парадигми.  

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, писмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 

стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, тест 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: Предикатска логика 
Време: октобар-новембар, 
8 часова + 3 часа блока 



Гимназија, Лесковац 
 

 

Ц
и

љ
е

в
и

 
Стицање знања о интерпретацији предикатских формула у облику логичког програма, о пренекс нормалној 

форми, сколемизацији, супституцији, унификацији и методу резолуције. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− интерпретира предикатске формуле у облику логичких програма кроз фазе пренекса нормалне форме и 

сколемизације 

− примењује методе сколемизације и супституције на предикатске формуле 

− преводи формуле у облик погодан за логичко програмирање помоћу методе унификације и методе 

резолуције у логици првог реда 

Наставнe јединицe Начин реализације 

− Предикатске формуле 

− Пренекс нормалне форме 

− Сколемизација 

− Супституција 

− Метод резолуције 

При реализацији теме Предикатска логика  треба 
проширити градиво обрађено из групе математичких 
предмета и предмата Дискретна математика. Ученици треба 
да интерпретирају предикатске формуле и логику првог реда 
у облику логичких програма. Примењује се поступак 
пренекса нормалне форме, а затим посупак сколемизације, 
поступак супституције  и методе унфикације. Важан је метод 
резолуције који се користи у логичком програмирању и 
функционалном програмирању. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, израда примера 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 

стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, тест 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV - ТЕМА/МОДУЛ: Логичко програмирање 
Време: децембар – март, 22 
часа + 12 часова блока 
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Ц
и

љ
е

в
и

 
Стицање знања о логичком програмирању, упознавање са основама и принципима програмског језика 

Пролог, као најпознатијег језика логичког програмирања. 

И
сх

о
д

и
 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- пише једноставне програме на програмском језику Пролог, 

- користи чињенице, правила и клаузуле,  

- разуме процес израчунавања одговора и стабло израчунавања одговора,  

- дефинише сложене структуре података и листе 

- ради са листама (припадност листи, спајање листи, додавање и брисање елемената листи) 

- користе рекурзију за решавање логичких проблема, 

- дефинишу правила за решавање комбинаторних проблема (пермутације, варијације, комбинације), 

- знају шта су експертни системи, 

- креирају једноставни експертни систем за препознавање различитих облика, животиња, предмата... 

Наставнe јединицe Начин реализације 

 

- Синтакса изабраног програмског језика - Пролог 

- Врсте програмских клаузула 

- Стабло израчунавања одговора 

- Стуктура листе 

- Припадност листи 

- Спајање елемената листе 

- Брисање из листе 

- Дефинисање правила за решавање комбинаторних 

проблема 

- Пермутације, варијације, комбинације 

- Правила за решавање логичких проблема 

- Експертски системи 

- Експертски системи за препознавање облика 

      При реализацији теме Логичко програмирање  ученици се 

упознају са синтаксом језика Пролог, који је главни 

представник за логичку парадигму. У реализацији програма се 

користи рад на рачунару, у апликацији отвореног кода. 

Ученици решавају примере од једноставнијих ка тежим. 

Програми се базирају на рекурзији са којом су се сретали и у 

другим програмском прадигмама рађеним у другим 

предметима. Код реализације програма за експертне системе, 

поред рекурзије, потребно је дефинисати и базу знања и 

креирати правила закључивања на основу којих се база знања 

проширује, а програм доноси закључке који представљају 

решење логичког проблема за радну базу података. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, израда примера, пројкти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 

стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, тест, пројкти 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: Функционално програмирање 
Време: март – мај, 20 
часова + 9 часова блока 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Стицање знања о типовима и калсама типова који се користе у функционалном програмирању, и синтакси 

израза и функција, ламбда рачуну, функцијама вишег реда, функторима и монадама и са улазом и илазом 

програма и стандардним библиотекама. 
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И
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о
д
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По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

- користе типове и класе типова у програмском језику Хаскел, 

- раде са ламбда изразима, 

- користе рекурзивне функције и функције вишег реда, 

- дефинишу типове и класе типова за алгебарске податке и за полиморфизам, 

- знају шта су функтори и монаде, 

- користе стандардне библиотеке и улаз/излаз програма 

Наставнe јединицe Начин реализације 

- Типови и класе типова 

- Ламбда изрази 

- Рекурзивне функције  

- Функције вишег реда 

- Функтори и монаде 

- Улаз/излаз и програми стандарде библиотеке 

          При реализацији теме Функционално програмирање  

ученици се упознају са синтаксом језика Хаскел, који је главни 

представник за функционалну парадигму. У реализацији 

програма се користи рад на рачунару, у апликацији отвореног 

кода. Ученици решавају примере од једноставнијих ка тежим. 

Програми се базирају на рекурзији са којом су се срели у 

логичкој парадигми, не постоје петље и једино се могу 

користити рекурзије. Код ламбда рачуна примењивати 

редукције, функције вишег реда и Каријеве функције. 

Објаснити шта су модаде и функтори, како се користе класе и 

полиморфизам и стандардне библиотеке и функције 

узлаз/илзаз. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 

Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 

Ресурси стручна литература, рачунари, интернет 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу, израда примера, пројекти 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 

стеченог знања, редовна израда домаћих задатака, питања ученика, тест, пројекти 

ОС по нивоима                   

 

Веб програмирање 
 
 

Образовнипр
офил: 

Смер за ученике са посeбним способностима за 
рачунарство и информатику 

Разред: Други 

Предмет: Веб програмирање 
Недељни 
фонд часова: 

2 
Годишњи 
фонд часова: 

62 

Просветни гласник: Број 5 Година: 2017 

Начин 
реализације: 

Настава се изводи са целим одељењем. На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и 
вештина ученика, која треба да послужи као полазна основa за организацију и евентуалну 
индивидуализацију наставе. При реализацији програма дати предност пројектној, проблемској и 
активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју критичког 
мишљења. Ангажовати се на стварању услова за реализацију хибридног модела наставе 
(комбинација традиционалне наставе и електронски подржаног учења), поготово у случајевима 
када је због разлика у предзнању потребна већа индивидуализација наставе. Препорука је да 
наставник, у зависности од могућности ученика и рачунарске опреме, процени и комбинује 
различите наставне методе и облике рада као што су самостални рад ученика (по принципу један 
ученик – један рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају конкретне 
задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе решавања), као и рад са целом 
групом када наставник објашњава, приказује, демонстрира и кроз дискусију уводи ученике у нове 
области. 

 

Циљеви и задаци наставног предмета: 

Циљ наставног предмета Веб програмирање је упознавање са савременим веб-технологијама и њихово коришћење у циљу 
креирањa веб-садржаја који одговарају савременим пословним и личним потребама корисника.  

Задаци наставе предмета Веб програмирање су да ученици:  
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− упознају концептe веб програмирања и језике за опис садржаја, изгледа и понашања веб страна; 

 − буду оспосебљени да, на основу познавања језика HTML и CSS, протумаче елементе веб-странице, прилагоде их и креирају 
визуелно допадљиве странице које садрже линкове, слике, листе, табеле и сличе елементе;  

− буду оспособљени да креирају сложеније вишеслојне веб-апликације које омогућавају кориснику да кроз формулар уноси 
одређене податке, добије жељене податке, претражује, ажурира или брише податке из базе података.  
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I - ТЕМА/МОДУЛ: РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ Време: септембар, 4 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са основним концептима рачунарских мрежа. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Појам рачунарске мреже.  
• Компоненте рачунарских мрежа. 
• Врсте мрежа. 
• Топологија мрежа. 
• Слојевитост мрежа.  

Ученике подсетити, јер се са овим појмовима срећу у 
другим предметима у другом и трећем разреду, шта чини 
рачунарску мрежу. Навести све основне улоге 
рачунарске мреже и основне компоненте рачунарске 
мреже: мрежни хардвер, мрежни софтвер и 
комуникационе канале. Обновити појмове који се 
односе на мрежни хардвер (рутере, свичеве, хабове, 
мостове, модеме, ...) и комуникациону опрему (каблове 
и технике бежичне комуникације). Поновити различите 
врсте рачунарске мреже (LAN, WAN), четири главна 
типа топологије мреже. Објаснити значај слојевитости 
мрежа, представити два основна референтна модела 
(OSI модел, TCP/IP модел) и описати најзначајније 
слојеве референтног модела (физички слој, мрежни 
слој, транспортни слој, апликациони слој). 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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II - ТЕМА/МОДУЛ: ИНТЕРНЕТ СЕРВИСИ И 
ПРОТОКОЛИ 

Време: септембар, 4 часова 
Ц

и
љ

е
в

и
 

Упознавање ученика са интернет сервисима и протоколима. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Историјат интернета.  
• Интернет сервиси. 
• Интернет протоколи.  

Потребно је да ученици: разумеју све функције 
интернета, од почетне идеје глобалног умрежавања, 
проналажења и давања информација; да разумеју појам 
веб-а (www). Само информативно ученике упознати са 
историјатом интернета при чему више пажње посветити 
технологијама приступа Интернету (DSL технологије, 
кабловски интернет, бежичне технологије, мреже 
мобилне телефоније). Навести основне интернет 
сервисе: базични сервиси (електронска пошта, 
комуникација између удаљених рачунара, пренос 
података између удаљених рачунара), јавни 
информациони сервиси, дискусионе групе, 
конференцијски сервиси и сервиси за претраживање 
интернета. Код интернет протокола објаснити мрежне 
протоколе, протоколе транспортног слоја и протоколе 
апликационог слоја. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти усмени одговори, самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III - ТЕМА/МОДУЛ: ОПИСНИ ЈЕЗИК HTML Време: октобар, 8 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са описним језиком HTML за креирање веб страница. 

Наставнe јединицe Начин реализације 
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• Основе језика HTML. 
• Структура HTML стране.  
• Заглавље веб-стране и метаподаци. 
• Целине у HTML документу.  
• Пасуси, листе и адресе.  
• Опис текста.  
• Везе.  
• Табеле. 
• Уметнути садржај. 
• Глобални атрибути.  
• Генерички блок елементи.  
• Формулари  

Ученикe упознати са два основна приступа код креирања 
мултимедијалних садржаја: WYSIWYG (енгл. what you 
see is what you get) где корисник одмах види шта креира 
и други где се користи посебан едитор при чему се 
користе инструкције језика за обележавање. Указати на 
основну поделу на језике који описују садржај веб-
стране, језике који описују стил веб-стране (избор 
фонта, боја, форматирање текста...) и језике за опис 
понашања веб-стране. Објаснити да је најкоришћенији 
језик за опис садржаја веб-стране HTML језик и 
представити најновије верзије и стандарде који су 
везани за овај језик. У опису синтаксе HTML језика 
објаснити шта чини документ, како се они означавају 
(тагови) и коришћење атрибута за њихово додатно 
описивање. Као препоруку дати најједноставнији тип 
едитора (Notepad) или напреднију верзију овог едитора 
(Notepad ++). Објаснити појам метаподатака и зашто се 
баш они везују за HTML језик.  
Дати поделу садржаја елемента html на елементе head и 
body. Објаснити елемент за опис наслова веб-стране title 
и друге елементе који се користе за опис метаподатака у 
заглављу стране: meta, link, style и script. У оквиру meta 
елемента посебно објаснити кодирање карактера UTF-8 
и кодне шеме за кодирање ћириличког и латиничног 
текста. Дати поделу елемената који описују целине 
HTML документа (main, header, footer, nav, aside), као и 
елементе за означавање нивоа наслова. Објаснити 
елементе за опис посебних секција section и article. Дати 
преглед елемената за опис пасуса (paragraph), листе (ul, 
ol, il), адресе (address), цитата (blockquote) и за опис 
текста (i, b, u, em, strong, small). Објаснити апсолутно и 
релативно адресирање. Код описа табела дати преглед 
елемената table, tr, td, th и td. Објаснити елементе за 
уметање мултимедијалних садржаја као што су слика 
(img), друга веб-страна (iframe), аудио и видео-записи 
(audio, video, source).  
Објаснити потребу коришћења генеричких елемената 
који су додељују свим елементима и дати пример 
најчешће коришћених. Објаснити елементе div и span за 
груписање садржаја. Урадити пример најједноставнијег 
формулара и при томе користити кратке програме 
скрипт језика. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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IV - ТЕМА/МОДУЛ: СТИЛСКИ ЛИСТОВИ – ЈЕЗИК CSS Време: новембар, 8 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са описним језиком CSS за стилизовање веб страница. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Увод у CSS. 
• Укључивање стилских листова у HTML 

документе.  
• Селектори. 
• Најчешће коришћена својства и њихове 

вредности.  
• Пример стилизовања веб-стране.  

Ученике треба упознати са разлогом увођења CSS 
језика, појмом декларације и начином записивања. Дати 
преглед основних правила који се користе у оквиру 
стилова.  
Код опште синтаксе стилских листова представити 
основне селекторе за запис елемената. Описати начине 
укључивања стислких листова у HTML документ и 
наслеђивање стилских описа. Објаснити најчешће 
коришћене селекторе, својства и њихове вредности: 
фонт, назив фонта, величина фонта, варијанте фонта, 
стилизовање текст, поравњање текста, боја. Представитi 
модел кутије (box), садржаја (content) и оквира (border). 
Објаснити width и height својства за одређивање ширине 
и висине елемената, margin за одређивање спољне 
маргине, разне варијанте својство border за одређивање 
оквира (дебљина, врста линије и боја, својство 
background за одређивање позадине елеменaта. Дати 
својства за стилизовање листа и табела. Објаснити 
релативно, статичко и апсолутно позиционирање и 
својство position које то описује.  
При реализацији ове и претходне тематске целине 
радити са најједноставнијим едитором, подстаћи 
ученике да примене стечена знања из рада са 
програмима за обраду текста и програмима за обраду 
слика и тако припреме садржај за креирање сопствене 
веб стране.  
Као пројектни рад ученици треба да своје теме за 
матурски рад обраде коришћењем HTML и CSS језика и 
презентирају га у облику веб-стране. При бирању 
садржаја инсистирати на критичком приступу 
информацијама и и неговању естетике. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
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Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 

V - ТЕМА/МОДУЛ: СКРИПТ ЈЕЗИК JAVASCRIPT ЗА 
КЛИЈЕНТСКО ПРОГРАМИРАЊЕ 

Време: децембар, 8 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознавање ученика са скрипт језиком Јavascript за клијентско програмирање. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

• Потреба и стандардизација. 
• Уметање скрипта у веб-стране. 
• Основе језика JavaScript- наредбе – променљиве, 

елементарни типови и оператори – контролне 
структуре. 

• JavaScript објекти.  

Објаснити појам скрипт језика, објаснити разлоге и 
предности увођења JavaScript језика, разлику у односу 
на програмски језик Java. Дати JavaScript синтаксу и 
објаснити уметање скриптова унутар веб-страна.  
Објаснити декларисање променљивих и коришћење var 
наредбе, основне типове података (бројевни тип, ниске 
карактера, Буловски тип...). Дати преглед оператора 
(аритметички, релациони, логички, битски и оператори 
доделе). Код котнролних структура представити 
стандардне и коришћење наредбе with.  
Објаснити функције, кључну реч function и особине 
функције у JavaScript, променљива чија је вредност 
функцијског типа. Објаснити обраду изузетака try catch 
блоком.  
Дати преглед JavaScript објеката: објекти типа String, 
објекат Math, објекти типа Date, објекти типа Array.  
На примерима показати израду веб-страна са 
једноставним формуларима при чему се користе 
скриптови. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   
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VI - ТЕМА/МОДУЛ: СЕРВЕРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ 
Време: јануар, фебруар, 
март, април, мај, 30 часова 

Ц
и

љ
е

в
и

 

Упознати ученике са основном карактеристиком серверског програмирања: корисник (клијент) шаље захтев 
серверској страни при чему се скрипт извршава на серверу пре него што се клијенту назад пошаље одговор. 

Наставнe јединицe Начин реализације 

PHP, MySQL 
• Увод у PHP. 
•  Програмирање са PHP. 
•  Креирање динамичких веб-сајтова.  
• Увод у MySQL. 
• Пројектовање базе података.  
• PHP и MySQL. 
• Развијање веб апликација. 
• Управљање сесијама у PHP. 
• Објектно оријентисани PHP. 
• Пројектни задатак. 

 
ASP. NET, Visual studio, C#  

• Окружење Visual Studio. 
• Преглед програмског језика C#.  
• Увод у базе података. 
• Приказивање база података. 
• Приступање бази података помоћу кôда. 
• Креирање ASP .NET веб-сајта. 

За разлику од клијентских скриптова као што је 
JavaScript, сервер обезбеђује већину рачунарских 
ресурса пре слања странице клијенту за приказ у веб 
прегледачу. Навести мане серверског програмирања као 
што су мања брзина одзива, зависност од брзине мреже 
и самих карактеристика сервера.  
На примерима представити један од два најчешће 
коришћена серверска окружења и језике који се користе 
за серверско програмирање:  
– представити пример софтвера отвореног кода са 
бесплатном лиценцом: PHP – скриптни серверски 
програмски језик који је намењен за израду динамичких 
веб сајтова и најчешће коришћен са њим МySQL – 
систем за управљање релационим базама података;  
Или 
– представити ASP.NET (енгл. Active Server Pages .NET) 
– веб технологију за креирање динамичких веб сајтова, 
веб апликација и веб сервиса и C# – програмски језик 
који је намењен је изради апликација за .NET 
Framework платформу. 

Методе рада монолошка, дијалошка, демонстративна 
Облици рада фронтални, групни, рад у паровима, индивидуални 
Ресурси стручна литература, рачунари, пројектор, интернет, штампач 

П
р

а
ћ

е
њ

е
 

Инструменти самостални рад ученика на часу 

Начин праћења 
систематско праћење активности на часу, учестворања у дискусијама, примена 
стеченог знања, израда домаћих задатака, питања ученика 

ОС по нивоима                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОПУНСКА НАСТАВА:  
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Допунска настава се организује за ученике који, из објективних разлога, у редовној настави не постижу 
задовољавајуће резултате или желе да имају боље оцене од тренутних у некој од програмских тема. Зависно од 
утврђених недостатака у знању ученика, као и узрока заостајања, формирају се одговарајуће групе са којима се 
организује допунски рад.  

Допунски рад се оргранизује са једним часом недељно у договореном термину у рачунарском кабинету. 

 

ДОДАТНА НАСТАВА:  

Додатна настава се организује за ученика који имају посебне склоности ка веб програмирању. 

 

 

ПРИПРЕМНА НАСТАВА:  

Припремна настава се организује на крају школске године за ученике који у току школске године нису постигли 
задовољавајуће резултате и који се упућују на поправни испит. 
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ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ У КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ 
ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈА, ТИМСКИ РАД И САМОИНИЦИЈАТИВА И ПОДСТИЦАЊЕ 
ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ ДУХА 

Односе се на стицање вештина ученика у области оспособљавања за активно укључивање у 
развој демократског друштва и процесе рада, као и развијања свести о сопственом положају у 
свету пословних иницијатива. 

 
   Време 

реализације  
 Активности 

/ теме  
Начин 

реализације  
Носиоци 

реализације  
 
 

Током школске 
године  

 

 

 

Развој 
способности за 
решавање 
проблема, 
практичну 
примену стечених 
знања и вештина у 
даљем образовању, 
професионалном и 
личном животу 

 
 
  

Редовна 
настава, 
ваннаставне 
активности  

Наставници 
и стр. сарадници, 
представници 
родитеља, 
представници 
Ученичког 
парламента  

Током школске године  
 

 

 

Током школске                   

године 

Развој 
способности 
комуницирања,  

неговање 
културе уважавања и 
дијалога, ефикасне 
сарадње са другима, 
тимски рад  

подстицање и 
неговање иницијатива 
и 

предузетништва 

Редовна 
настава, ваннаставне 
активности 
(организовање 
дебатних турнира, 
такмичење у 
беседништву)  

Ваннаставне 
активности 

Наставници и 
стр. сарадници, 
представници 
родитеља, 
представници 
Ученичког парламента  

 
Наставници и 

стр. сарадници, 
представници 
родитеља, 
представници 
Ученичког парламента 

 
 

 
 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА МЕДИЈАЦИЈУ 
 
Циљ: Трансформација конфликата и оснаживање младих за  ненасилну 

комуникацију  
 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

 
 

IX 
 

-Извештај о раду у претходној години 
-Доношење плана рада за  нову 

школску годину 
-Примена медијације у пракси уколико 

се за тим укаже потреба 
Фестивал медијације  

Задужени 
професор 

 
 
 
Сви чланови 
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IX- XII 
 
 

Писање пројекта на тему 
Интеркултуралност, медијација 

Сви чланови 

 
X 
 

 
-Примена медијације у школској 

пракси уколико се укаже потреба за тим 

Сви чланови 

 
 

XI 
 

-Организација и реализација семинара 
за вршњачку медијацију“ Трансформација 
конфликата и оснаживање младих „  

-Примена медијације у школској 
пракси уколико се укаже потреба 

-Радни састанак 
-Организација трибине за ученике у 

циљу безбедности ученика од насиља, 
злостављања и занемаривања од стране тима 
ученика за медијацију 

Сви чланови 

 
 

XII 
 
 

-Примена медијације у школској 
пракси уколико се укаже потреба -  
Радионица за ученике по акционом плану 
Програма за безбедност ученика од насиља , 
злостављања и занемаривања 

-Састанак медијатора 
 

Сви чланови 

 
 

II 
 

-Примена медијације у школској 
пракси уколико се укаже потреба 

-Радионица за ученике по акционом 
плану -Програма за безбедност ученика од 
насиља, злостављања и занемаривања 

-Сарадња са другим школама и размена 
искуства 

Сви чланови 

 
 

III 
 

-Састанак – радни договор 
-Примена медијације у школској 

пракси уколико се укаже потреба 
-Промоција медијације 

Сви чланови 

 
IV 

 

-Примена медијације у школској 
пракси уколико се укаже потреба 

-Сарадња са другим школама 
-Реализација пројекта 

Сви чланови 

 
V 
 

-Примена медијације у школској 
пракси уколико се укаже потреба 

-Анализа и евалуација досадашње 
примене медијације у нашој школи 

Сви чланови 

                Задужени професор Оливер Николић и   педагог Јелена Срећковић Станковић 
 
 
 

 

                              Пројекти 
 

 



Гимназија, Лесковац 
 

 

 

      Назив пројекта: Око себе се окрени, физику примени! 

 

Циљ пројекта: 

Овим пројектом желимо да побољшамо услове за извођење наставе физике, посебно 
практични део наставе и омогућимо ученицима извођење различитих експерименталних вежби. 
Опремањем кабинета за физику савременим инструментима ученици ће имати прилику да 
теоријска знања примене у пракси. Ученици који учествују на општинском, окружном и 
републичком такмичењу из физике имаће много боље услове за рад и припрему за такмичења. 
Наставници ће моћи да редовне часове наставе употпуне огледним, угледним и часовима пројектне 
наставе који имају за циљ стицање и примену практичних знања. 

 

Учесници: 

Планирани број учесника у пројектним активностима узраста од 15 до 19 година је од 10 до 
20 учесника. У изради пројекта биће укључено и неколико наставника који ће својим знањем и 
искуством допринети да кабинет уредимо према потребама наставног плана и програма за 
Гимназију. Такође, наставници ће своје знање пренети и на млађе колеге, који ће бити учесници. 

Корисници резултата овог пројекта биће сви ученици Гимназије у Лесковцу, као и 
наставници који ће реализовати наставу. Корисници резултата пројекта могу бити и ученици 
виших разреда основних школа са територије града Лесковца, који ће током Дана отворених врата 
бити у могућности да посете нашу школу и кроз различите експерименте примене и унапреде 
стечена знања из физике. 

 

Наставна средства којим се опрема кабинет: 

Динамометар 2,5N   1 

Динамометар 5N   2 

Дигитална вага – 500/0,1g   1 

Сет тегова 200g   1 

Атвудова машина   1 

Средство за демонстрацију притиска и 
његове зависности од додирне површине 

  1 

Уређај за проверавање Бернулијеве 
једначине 

  1 

Уређај за проверавање Бојл-Мариотовог 
закона 

  1 

Макета за извођење лабораторијских вежби 
из области електричних струја 

  1 
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ФАКУЛТАТИВНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ  
 
 
 
 
 
 
ПРОГРАМ КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

 

 У оквиру активности које доприносе остваривању културне и јавне 
делатности школе планира се следеће: 

 
Врста активности 

 
Садржај активности 

 
Вре

ме реализ. 

  
Почетак школске године  

 
  Слушање српске  химне за време првог 
часа 

   
  IX 

   Прослава Дана школе  Културно уметнички програм     X 

 
2 

 
Прослава Св. Саве 

 
Светосавска академија  

 
  I 

 
3 

 
Спортска такмичења  

 
Одбојка, кошарка,

 фудбал... тенис, шах 

 
Током 
године 

 
4 

 
РТС КРОС  

 
Трка у школском дворишту  

 
23-
30.12.2021
. 

 
5 

 
Посете музејима, галеријама, 
позоришту, 

 
Разгледање

 уметничких дела, 
представа, филмова 

 
Током 
године 

    Дани Гимназије   Промоција школе у Центру за 
стручно усавршавање у Лесковцу за 
ученике 8.разреда основних школа  

Март – 
април  
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7 Матурско вече матураната Гимназије  Прослава матурске вечери  Мај-јун 

8 Додела диплома матурантима Гимназије  Свечана подела диплома у свечаној сали 
школе  

јун 

9 Подела ђачких књижица Свечана подела ђачких књижица 
ученицима првог, другог и трећег разреда 

28.јун  
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 У  школи ће бити настављен рад на маркетингу школе, тачније рад на даљем 
развоју и унапређивању угледа и имиџа школе и њеној промоцији, не само у оквиру 
локалне заједнице него и на нивоу града, региона и Републике. Посебна пажња ће се 
посветити сарадњи са родитељима и побољшању квалитета односа родитељ – 
наставник, као и успостављању што боље сарадње са друштвеном средином. 

Иако смо у досадашњем раду стекли углед и препознатљивост у многим 
доменима образовно васпитног рада, и ове школске године планирамо озбиљан рад 
на томе. 

Највећу активност очекујемо од заинтересованих ученика, Ученичког 
парламента, који ће и даље организовати бројне културне, спортске, а пре свега 
хуманитарне акције. Такође велике наде полажемо и ученике који ће се такмичити 
на такмичењима из разних области. 

Планирамо проширење рада школског сајта, на коме ће ученици, родитељи и 
остали заинтересовани поред правовремених информација, наићи на бројна школска 
дешавања у која ће моћи да се укључе, као и обавештења о успесима ученика на 
такмичењима у којима учествујемо. 

Очекујемо да ћемо кроз овај сегмент деловања одржати позитивну 
заинтересованост за упис у нашу школу и повећати задовољство актуелних ученика 
Гимназије у Лесковцу . 

 
 

 

 ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ  

 

У Гимназији ради низ ученичких група (секција) научних, уметничких и спортских у духу 
заједничког договора ученика и наставника. Њихов основни циљ је  неговање младих талената и 
развијање њихове способности, интересовања и љубави за науку, уметност и физичку културу, а 
то је истовремено и начин да се млади склоне са улице и опасних изазова који вребају углавном 
беспослене. 

 Оспособљавати их за плански и систематски рад, успешно коришћење књига, 
лабораторија, кабинета, галерија.Као и досадашњих година, принцип рада слободних активности 
биће заснован на слободном договарању ученика уз стручно руковођење професора задуженог 
од стране стручног већа  и Наставничког већа. 

 Ученици ће се опредељивати за поједине видове слободних активности до 1. октобра. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЛАН РАДА ДРАМСКО-РЕЦИТАТОРСКЕ  СЕКЦИЈЕ 
 
 

МЕ
СЕЦ 

САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 
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IX 

 

‒ Разговор о активностима планираним за 
предстојећу школску годину 

‒ Пријем нових чланова у драмску секцију; 
упознавање са начином рада и планираним 
активностима 

Сви чланови 

 

 

 

X 

 

‒ У сусрет Дану школе: разговор о програму за 
обележавање Дана школе; распоред активности 

‒ Читање текста и осмишљавање сцене 

‒ Одабир музике, костима, припремање 
сценографије 

‒ Проба 

‒ Извођење припремљеног програма 

‒ Анализа активности 

Сви чланови 

 

XI 

 

‒ Разговор о драми као књижевном роду, о 
драмским жанровима, о драми и позоришту 

‒ Разговор о представи 

Сви чланови 

 

 

 

XII 

 

 

‒ Разговор о прослави Светог Саве; бирање 
текста; подела задужења 

‒ Читање и бирање пратеће музике 

‒ Проба 

‒ Проба 

 

Сви чланови 

 

 

I 

 

‒ Припрема програма; осмишљавање сцене, 
костима.. 

‒ Проба 

‒ Генерална проба 

‒ Извођење припремљеног програма 

Сви чланови 

 

 

II 

 

‒ Разговор о тексту одабраном за Међународни 
дан матерњег језика 

‒ Разговор са глумцима о улогама, о 
постављању сцене, костимима, музици 

‒ Читање текста 

Сви чланови 

 

 

III 

 

‒ Лепота казане речи: бирање песама којима ће 
ученици учествовати на рецитаторској смотри 

‒ Разговор о одабраним песмама 

‒ Припреме за смотру 

‒ Изражајно казивање песама 

 

Сви чланови 
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IV 

 

‒ Светски дан књиге: избор текстова 

‒ Читање текстова, осмишљавање сцене, избор 
музике 

‒ Проба 

‒ Извођење 

Сви чланови 

 

 

V 

 

‒ Решавање конкретних проблема и недоумица 
у вези са казивањем одабраних песама за Смотру 
рецитатора 

‒ Проба 

‒ Разговор о резултатима такмичења 

Сви чланови 

 

VI 

 

‒Лепота матерњег језика: читање поезије на 
различитим језицима 

‒ Анализа рада у претходној школској години 

Сви чланови 

                 Задужени професори Биљана Мичић и Наташа Томић 
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ПЛАН РАДА НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ  
 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

IX - Састанак редакције и упознавање са 
новим члановима 

- Подела задужења члановима редакције 

Сви чланови 

X - Извештај о прослави Дана школе и 
активностима у оквиру обележавања 

 

Сви чланови 

XI - Прикупљање материјала (литерарних 
радова, ликовних радова и фотографија) 

Сви чланови 

XII - Извештај о обележавању Дана Николаја 
Тимченка и о посети Задужбини 
Николаја Тимченка у оквиру 
Завичајног одељења Народне 
библиотеке „ Радоје Домановић“ 

- Прикупљање материјала 

Сви чланови 

I - Извештај о обележавању Дана Светог 
Саве 

- Обрада прикупљеног материјала 

Сви чланови 

II - Извештај о обележавању Међународног 
дана матерњег језика 

- Извештај са књижевних вечери, 
изложба, трибина и пројеката, као и 
часова пројектне наставе у школи 

Сви чланови 

III - Прикупљње материјала, обрада 
- Извештај са традиционалног 

предосмомартовског музичко-поетског 
матинеа посвећеног особама са 
инвалидитетом 

Сви чланови 

IV - Извештај о обележавању Светског дана 
књиге и ауторских права 

- Извештај са књижевних вечери, 
трибина и пројеката организованих у 
школи 

Сви чланови 

V - Прикупљање и обрада материјала 
- Извештаји са одржаних такмичења и 

смотри у току школске године 

Сви чланови 

VI - Извештај за летопис школе и 
електронска обрада часописа, уколико 
има средстава за његово објављивање у 
електронској или штампаној верзији 

Сви чланови 

                 Задужени наставници: Светлана Коцић и Јелена Филиповић 

ПЛАН РАДА ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ  
 

 

 СЕПТЕМБАР 
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1. Формирање секције. Истицање плана и програма рада. Упознавање нових чланова са ранијим 
радом литерарне секције. Подела неких задужења ученицима. 
2. Састанак у библиотеци. Упознавање са књижевним фондом школске библиотеке.  
3. Анализа песама са мотивом природе. Приказ различите обраде истог мотива. Уочавање 
различитих приступа. Дати ученицима задатак покушају да на нови начин обраде овај мотив. 
4. Анализа радова. Уочавање добрих страна, али и слабости. 

 

ОКТОБАР 

 

1. Осврт на претходни број часописа Ми. Одабир тема за писање радова за уређење  рубрике 
Ђачки радови. Подела задатака. 
2. Анализа текстова. Исправљање слабости. Сређивање текстова. 
3. Припрема за прославу Дана школе. 
4. Рад на промоцији часописа Ми у сарадњи са новинарском секцијом. 
5. Анализа протеклих дешавања. 

 

НОВЕМБАР 

 

1. Истраживање локалног говора. Сарадња са лингвистичком секцијом. Израда речника 
лесковачког говора.  
2. Писање радова на локалном дијалекту. Сарадња са новинарском секцијом на уређивању 
часописа Ми. 
3. Радови на дијалекту. Читалачки час. Анализа текстова. Одабир најбољих радова за 
објављивање у школском часопису. 
4. Читање  текстова на дијалекту локалних књижевника. Нпр. Драган Радовић „Шљем“, Ненад 
Кражић „Финоћа и нечистоћа“. Истицање чињенице да на нашем дијалекту не морају текстови увек 
да буду комичног садржаја да би били интересантни. 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

1. Прозни радови ученика. Проучавање приповедачких техника познатих домаћих и страних 
писаца. Истицање узора ученика. Разговор о томе зашто се угледају баш на одабране писце. 
2. Анализа тема за конкурс поводом прославе Дана светог Саве. 
3. Посета позоришној представи је била предвиђена у претходном периоду. Писање критике 
која обухвата глуму, сценографију, режију, осветљење, сценарио. 
4. Одабир радова за учествовање на конкурсу поводом прославе Светог Саве. 

 

ЈАНУАР 

 

1. Анализа успешности на конкурсу. Подела задатака за наредни период. Припрема за рад у 2. 
полугођу. 
2. Анализа омладинских часописа. Разговор о интересовању младих. Колико данас читају? Шта 
воле да читају? Колико времена посвећују књижевним делима? Који су узроци таквог стања? 

 

ФЕБРУАР 
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1. Утицај медија на свакодневни живот младих људи и деце. Писање задатака о овој теми. 
Истраживање утицаја, анализа програма које пружају разне телевизије. Одговори на питања шта је 
то што поједине телевизије чини толико гледаним. 
2. Анализа задатака. Разговор о овој теми. Закључци до којих су ученици дошли током 
истраживања. Састављање анкете. 
3. Анализа резултата спроведене анкете. 
4. Састанак посвећен домаћој поезији. У сарадњи са ученицима одабрати песнике које највише 
воле да читају и анализа њихових песама. 

 

МАРТ 

 

1.  Састанак посвећен домаћој поезији. У сарадњи са ученицима одабрати песнике које 
највише воле да читају и анализа њихових песама. 

2.   Припрема за књижевно-музичко вече чија је тема поезија гимназијалаца. Одабир песама 
за читање. 

3.   Увежбавање изражајног читања песама. 

4.   Проба са музичким делом. 

 

АПРИЛ 

 

1. Анализа успешности књижевно-музичке вечери. Разговор о могућим будућим вечерима 
овог типа са, евентуално, другачијом тематиком.  
2. Мотив љубави у домаћој и страној поезији. Ученици су подељени у 2 групе. Једна група има 
задатак да проучи домаће, а друга стране песнике. 
3. Изношење закључака до којих су ученици дошли током истраживања. Разговор о 
резултатима истраживања. 

 

МАЈ 

 

1. Разговор о великим писцима XX века. Уочавање њихових тежњи, промена, амбиција, 
постигнућа.  
2. Разговор о великим писцима XX века. Андрић, Црњански, Селимовић, као и многи страни 
писци који су обележили овај период. Подела задатака за писање есеја о једном од ових писаца. 
3. Читање есеја. Коментарисање задатака. Запажања везана за њихов живот и рад. 

 

ЈУН 

 

1. Прављење неке врсте зборника радова ученика написаних током ове школске године. 
2. Анализа рада литерарне секције у току протекле школске године. Разговор о потенцијалним 
задацима за идућу школску годину. 
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План рада биолошке секције  
 

МЕСЕЦ САДРЖАЈ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ 

 

IX 

 

Договор о раду. Уређење кабинета и прибора 
за рад 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

X 

 

 

Озелењавање биолошког кабинета. Садња 
цвећа у саксијама. Уређење „зеленог кутка“ у 
кабинету 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

XI 

 

Прављење паноа Генетички код 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

XII Израда фото-збирке животиња. 
Фотографисање на терену, детерминација 
различитих врста животиња 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 
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I Лековито биље. Препознавање, детерминација 
и употреба 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

 

 

II 

 

Озелењавање школског дворишта Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

III Акција "Сат за нашу планету" Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

IV Обележавање дана планете Земље 

Амброзија и алергија 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

V Практичан рад на терену, скупљање биљака за 
хербаријум и инсеката за инсектаријум 

Израда школског хербаријума 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

VI Обележавање светског Дана заштите животне 
средине 

Анализа рада секције 

 

Кајснер Богдан 

Ђорђевић-Николић Дајана 

Радивојевић Марина 

Јовановић Татјана 

Митић Снежана 

Бојовић Драгана 

                                                                                            

                                                                                            руководилац стручног већа за биологију  

                                                                                                                  Кајснер Богдан 
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ПЛАН РАДА СЕКЦИЈА ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ  ВАСПИТАЊА  
Рукомет: 

Техника: 

-Држање лопте (једна,обе руке) – 1 час 

-Хватање лопте (ниске,средње и високе) – 1 час 

-Додавање лопте (основна и специјална) -2 час 

-Вођење лопте (праволинијско и са променом правца) – 2 час 

-Шутеви (Чеони,скок шут,из трка и специјални (шасе,ерет...)) – 4 часа 

Тактика одбране: 

-Индивидуална (основни ставови и кретања) – 3 часа 

-Групна (блокада и преузимање) – 4 часа 

-Тимска (зона 6-0,5-1,5+1,4-2,3-2-1) – 6 часа 

Тактика напада:  

-Индивидуална (финтирање у јачу страну , у слабу и ролин) – 5 часа 

-Групна (укрштање и одвлачење) -3 часа 

-Тимска (напад на зону 6-0,5-1 и 3-2-1) – 7 часа 

 

Укупно 37 часа  

Реализује се у складу са календаром такмичења за школску 2021-22. 

 

Кошарка: 

-Селекција -2 часа 

Техника: 15 часова 

-Хватање ,додавање  

-Вођење лопте 

-Шут из својих позиција 

-Финтирање и двокорак 

Тактика: 20 часова 

-Напад (контранапад,напад на зону) 

-Одбрана (зона ,игра човека) 

-Тренинг утакмица 

 

Укупно 37 часа  

Реализује се у складу са календаром такмичења за школску 2021-22. 
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Одбојка: 

-Селекција – 2 часа 

-Сервис  - 2 часа 

-Пријем  - 4 часа 

-Улога либера – 2 часа  

-Напад коректора из зоне 1 – 4 часа 

-Увежбавање блока – 5 часа 

-Позиције по специјалности – 5 часа 

-Увежбавање поставе 5-1 – 5 часа 

-Тренинг утакмице – 8 часа 

 

Укупно 37 часова 

Реализује се у складу са календаром такмичења . 

 

 

 

 План рада Музичке секције  
 

Програмски садржаји Оријентациони 

број часова 

Носиоци 

посла 

      Време           
реализације 

Избор ученика за Музичку 
секцију;аудиција за чланове 
хора;провера музичких способности 
ученика; 

 

             2 
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         септембар 

Припрема хора за Дан 
школе;учествовање у активностима 
поводом Дана школе; 

 

  

             3 

 

            октобар 

Организација и учешће на 
поетско-музичким вечерима у 
школи;посете музичким дешавањима 
у граду;припрема за прославу школске 
славе; анализа рада Музичке секције; 
учешће на музичким дешавањима у 
граду и ван њега; презентације из 
области Музичке културе 

 

 

 

             5 

 

           новембар 

 

           децембар 

Организација и учешће чланова 
секције и хора на Светосавској 
прослави; анализа рада Музичке 
секције у првом полугодишту; 

 

              3 

 

             јануар 
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Припрема и учешће хора и 
вокално-инструменталних солиста за 
заједничке концерте у школи;посета и 
сарадња са музичким институцијамау 
граду; 

 

Организација и учешће на 
музичко-поетским вечерима;учешће 
на музичким дешавањима у граду и 
ван њега; презентације из области 
Музичке културе 

 

 

              4 

 

             

              4 

        

            фебруар 

              март 

 

             април 

              мај 

 

Анализа рада Музичке секције; 
план рада за наредну школску годину. 

 

 

 

 

              2 

 

               јун 

                                                                                                                          

                                                                                            професори  Мирјана  Перишић   

                                                                                                        Анита Живковић 

 

 

План рада Ликовне и Фото секције  
 

Програмски 
садржаји 

Оријентациони 

број часова 

Носиоци 

посла 

      Време           
реализације 

Избор надарених 
ученика за ликовну и 
фотографску секцију; 
избор фото радова за 
републичку смотру у 
Иванову; посета фестивалу 
LIFFE 

 

 

            3 
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септембар 

Посета Октобарском 
салону у Лесковачком 

КЦ; припрема и 
организација ликовне 

изложбе за Дан 
школе;учешће ученика на 

ликовним конкурсима 

 

   

 

            3 

 

              

 

 

             октобар 
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Посете културним 
дешавањима у 
граду;разговори са 
уметницима;рад са новим 

ликовним техникама 
и медијима;припрема 
изложбе ликовних радова 
за школску славу; 

анализа рада секције; 
презентацијe из области 
Историје уметности 

 

 

 

 

             5 

 

 

              

 

            
новембар 

 

            
децембар 

Организација и 
поставка Светосавске 
ликовне изложбе у 
просторијама школе 

 

 

             2 

               

 

               јануар 

Посета Народном 
музеју са одређеном темом 
часа;учешће на ликовним 

конкурсима 

 

 

             2 

               

         

              
фебруар 

 

Посете културним 
дешавањима у 
граду;разговори са 
уметницима;рад са новим 

ликовним техникама 
и медијима;организаци ја 
предавања и презентација 
из области Историје 
уметности;посете и 
сарадња са културним  
институцијама у граду; 

 

 

припреме и 
организација ликовних и 
фото изложби у школи; 
изложба стрипа и 
карикатура; презентације 
из области Историје 
уметности 

 

 

 

 

             5 

              

 

 

 

 

             3 

 

               март 

 

              април 

 

 

 

 

                мај  

Анализа рада 
ликовне секције;поставка 
завршне изложбе 
ученичких радова 

 

              2 

 

                 јун 

  Задужени наставник, Саша Саничанин-наставник ликовне културе  
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 ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ЗА ФИЗИКУ  
 

 

МЕСЕЦ                                                  САДРЖАЈ 

Септембар Формирање секције,подела задатака 

Октобар Електромагнетна индукција,примена, наизменична 
струја, посета ХЕ“ВУЧЈЕ“, полифазне струје 

Новембар Небеска сфера,телескоп, монтажа телескопа, 
астрономска посматрања планета 

Децембар Мерења, обрада резултата мерења,грешке при мерењу, 
графичко представљање 

Фебруар Рачунски задаци, припрема за школско и окружно 
такмичење 

Март Занимљиви експерименти, припрема за сајам науке, 
одлазак у Београд на сајам науке, посета опсерваторији 

Април Радиоактивно зрачење, врсте, детекција, израда 
маглене коморе, 

Мај Теорија релативности,посебна и општа,космолошке 
теорије, настанак и развој свемира 

     План саставио Синиша Стојиљковић, наставник физике  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА И САВЕТОВАЊА  

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро промишљене 
и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у дело. Школа помаже 
ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и запошљавање, односно 
идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери, даљем учењу и 
образовању и објективно разликовање и формирање сопственог става о томе. У том циљу школа прати 
развој ученика и информише их о занимањима, образовним профилима, условима студирања и 
потребама на тржишту рада. Програм каријерног вођења и саветовања обухвата информисање, 
саветовање, вођење и доношење одлука о професији код ученика. У циљу подстицања каријерног 
вођења31 и саветовања ученика и пружања помоћи појединцу да формира реалну слику о својим 
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способностима, особинама личности, интересовањима, и да у односу на садржај, услове и захтеве 
појединих образовних профила и занимања што успешније планира свој професионални развој, током 
школске године у школи ће бити организован континуиран и систематски рад на професионалној 
оријентацији кроз следеће садржаје: 

Р
.бр 

Активности Дина
мика 

Носиоци активности 

1
. 

Упознавање са циљевима рада Тима и 
информисање ученика о плану рада за шк. 
2021/22. 

 Т
ок

ом
 ш

к.
го

ди
н

е 
 

Ученички парламент 

  III и IV разред 

2
. 

Повезивање са локалном заједницом Канцеларија за младе  

4
. 

Презентација факултета 
 
 
 
 

Ученици IIIи IV разреда 

1
. 

Анкета о
 професионалним 
интересовањима и дилемама 

 о
кт

 о
б 

ар
 

IV разред 

 

Р
.бр 

Активности Дина
мика 

Носиоци активности 

2
. 

Селекција за тестирање  IV разред 

3
. 

План тестирања Социолог  

  IV разред 
Ученици  IV разреда 

 Презентација факултета  
 
 

  

 н
ов

ем
ба

р 

Национална служба за запошљавање  

   

1
. 

2
. 

Реализација тестирања матураната  IV разред 

Презентација факултета 

  

 де
ц

ем
ба

р
 

 

   

1. 
 
 
 

 
Саопштавање резултата

 и интервју
 са ученицима 

IV разред 
Социолог  

1.  Презентација факултета 

1
. 

Презентације факултета у школи 

 ф
еб

р
уа

р  
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 IV разред  

     
  

 м
ар

т 

IV разред 
 

1
. 

 
 

Презентације факултета у школи  
ПП служба  

  

 ап
ри

л 

II, III и IV разред 

1
. 

 

 Презентације на сајмовима 
образовања у ОШ 

Ученички парламент П – П 
служба 

Директор 
ТИМ 2

. 
Презентације факултета у школи 

  
  

I 

 

Р
.бр 

Активности Дина
мика 

Носиоци активности 

2
. 

 
 
 

3
. 

Учешће на сајмовима
 образовања у основним 
школама – у складу са епидемиолошком 
сиутацијом и препорукама МПНТР  

 Ученички парламент П – П 
служба 

Директор 
 

Презентације факултета у школи  у 
складу са епидемиолошком ситуацијом и 
препорука МПНТР 

III разред и IV разред 

1
. 

Анкета уз предлоге за
 план рада  

 ј
ун

 Ученици - чланови 
ученичког парламента 

1
. 

Писање Извештаја о раду Тима 

а
в гу

с 
т 

Чланови 

2
. 

Писање Програма рада Тима 

а
в гу

с 
т 

Чланови 

 

*КСИВ – каријерно саветовање и вођење 
*ЗТР – завод за тржиште рада 

 
 

 

Програм заштите животне средине 

Програм заштите животне средине обухвата активности усмерене на јачање или развој 
еколошке свести, развијање љубави према природи као и о значају очувања природних ресурса. 
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне средине, 
заједничким истраживањем и акцијама локалне самоуправе и школе, као и на други начин, у 
складу сазаконом 
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Реализација програма омогућава услове за активно и креативно провођење слободног 
времена, промовише здраве и безбедне стилове живота, развија позитиван став и мишљење о 
школи, развија толеранцију, другарство, солидарност и хуманост, што је и циљ овог програма.  

 

Укупни образовно-васпитни утицај школе, као и свих носилаца посла (предметни 
наставници, одељењске старешине, психолошко-педагошка служба) у области заштите и 
унапређења животне средине, састоји се у оспособљавању и навикавању ученика да у свом 
самообразовању и слободном времену користе све оне изворе културе који ће их подстицати на 
стваралачки рад и унапређење и очување животне средине и личногздравља. 

 

Активности у области заштите човекове средине одвијаће се у оквиру остваривања програма 
редовне наставе, посебно при обради наставних јединица из предмета биологија(област 
екологија), хемија и социологија. 

 
Садржај рада: 
1. Загађивање ваздуха и заштита од загађивања (са прикупљањем 

метеоролошких података о загађености ваздуха у Лесковцу ). 
2. Загађивање воде и заштита од загађивања. 

3. Загађивање земљишта и заштита од загађивања. 

4. Урбана средина и проблеми живота у урбаној средини. 

5. Видови загађивања животне и радне средине и улога сваког појединца 
у заштити човекове животне и радне средине. 

6. Национални паркови и природни резервати. 

Као и претходних година ученици ће уређивати школски простор, оплемениће средину 
уношењем цвећа, које ће сами неговати. У оквиру радних субота организоваће се шире акције 
уређења школе, тако да ће се поред учионица уређивати кабинети, фискултурна сала, спортски 
терен и школско двориште. Поред успеха и дисциплине, ова активност ће бити један од 
критеријума у одређивању најбољег одељења у школи. 

Планира се да свако одељење има учешће у друштвено-корисном раду. 

Активности: уређење школских просторија и школског дворишта. 
 

 

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања и програми превенције других облика 
ризичног понашања и програм заштите од дискриминације  
 

 Посветиће се посебна  пажња заштити ученика од дискриминације, насиља, 
злостављања и занемаривања. Тим чине: Драгана Цветановић – директор,  Јелена 
Гигић  – психолог школе, Јелена Срећковић Станковић  – педагог школе, Оливер 
Николић  – наставник социологије , Марјан Ђорђевић – наставник математике ,  
Бобан Пешић , представник  родитеља  и ученица  Софиа Белензада, представник 
Ученичког парламента  (у оквиру активности Програма  за превенцију наркоманије, 
алкохолизма и малолетничке деликвенције). 

 
На основу ПОСЕБНОГ ПРОТОКОЛА за заштиту деце и ученика од насиља, 

злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама, као и Правилника 
о донет је Програм заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања. 
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                        ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА 
 

Основни принципи на којима се заснива Програм заштите ученика од 
дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања у Гимназији у Лесковцу , а у 
складу са законском регулативом су: право на живот и развој, најбољи интерес 
ученика, недискриминација и учешће самих ученика у Програму. 

Учешће ученика обезбедиће се тако, што ће они благовремено и континуирано 
добијати сва потребна обавештења, што ће им се пружити могућност да изразе своје 
мишљење у свим фазама процеса заштите и то на начин који одговара њиховом 
узрасту и разумевању ситуације. 

Циљеви програма су усмерени на превентивно деловање (стварање безбедне 
средине за живот и рад ученика) и интервентно деловање (у ситуацијама кад дође до 
насиља и злостављања). 

 
Циљеви превентивног деловања 

1. Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања 
2. Укључивање ученика, свих запослених, родитеља и локалне заједнице у 

спровођење превентивних активности 
3. Подизање нивоа свести свих учесника у образовном процесу и њиховог 

умећа за препознавање насиља, злостављања и занемаривања 
4. Информисање свих укључених у рад школе о процедурама и поступцима за 

заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља 
 

Запослени својим квалитетним радом и применом различитих метода, 
садржаја, облика рада и активности, личним понашањем и ставом утичу, 
помажу и обезбеђују недискриминаторно, подстицајно, инклузивно и 
безбедно образовно окружење за све. 

 
Циљеви интервентног деловања 

1. Спровођење поступака и процедура у ситуацијама насиља 
2. Успостављање система ефикасне заштите ученика у ситуацијама насиља 
3. Праћење и евидентирање врста и учесталости насиља 
4. Саветодавни рад са ученицима који су изложени насиљу, који врше насиље 

и који су посматрачи насиља 
5. Праћење и процењивање ефикасности програма заштите 
6. Отклањање последица насиља и реинтеграција ученика у

 заједницу вршњака 
 

                         ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 
 

Акти
вност 

Начини реализације Носио
ци 

Временска 
динамика 

1 Упознавање са 
правном регулативом, 
Општим и посебним 
протоколом и  
Правилником о протоколу 
поступања у установи у 
одговору на насиље, 
злостављање 

* информисање * 
директор 

Септемб
ар 
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и занемаривање 
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2
. 

Дефинисање правила 
понашања и последица 
кршења правила 

* операционализација 
правила понашања – 
анализа Кућног реда 
* операционализација 
предвиђених казни за 
кршење правила 

Одељ
енск а 

зајед
ница, ТИМ
  за 
заштиту, 
Одељенск а
 већа, 
Наставни 
чко веће 

Септе
мбар и 
октобар 

3
. 

Усклађивање 
постојећих подзаконских
 аката 
установе 

* Правилника о 
понашању ученика и 
запослених 
* Правилника о 
безбедности 
* Правилника о 
материјално – техничкој 
безбедности 
* Правилник о 
дискриминацији 
* Правилник о ДКР 

 

*секретар 
директор 

* секретар 
 
директ

ор 
* секретар 

директор 

Т
оком 
године 

4
. 

Предузимање 
Превентивних и 

интервентних активности 

*састанци Тима и 
саветодавни рад 

*писање Извештаја 

чланов
и 

Т
оком 
године 

5
. 

Израда програма за 
заштиту ученика од 
дискриминације, 

насиља, злостављања 
и занемари 

* израда акционог 
плана за спровођење 
превентивних активности 

* 
ТИМ за 
заштиту 

Август
 и 
Септембар 

6
. 

Дефинисање улога и 
одговорности у примени 
процедура и поступака 

дефинисање улога: 
*руководства чланова 

тима 
* дежурних наставника 
*предметних 

наставника 
*одељењских 

старешина 
*осталих

 запослених у 
школи 

* 
ТИМ за 
заштиту 

Септе
мбар и 
октобар 
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7
. 

Развијање и неговање 
богатства различитости и 
културе понашања у оквиру 
васпитно – образовних 
активности 

* теме у оквиру ЧОС - а 
* теме у настави 
грађанског васпитања и 
верске наставе 
* план рада Ученичког 
парламента 

*П-П 
служба 
*Зад

ужен и 
наставник 

*Заду
жен 

Т
оком 
године 
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  *
 план 
ученике 

триб
ина 

з
а 

и 
наставник 

*Зад
ужен и 
наставник 

*П-П 
служба 

 

8
. 

Организовање обуке 
за ненасилну комуникацију 
и конструктивно решавање 
конфликата 

*радионице за ученике  * 
наставник 
социологиј
е 

*  
пе

дагог 
 

П
рво 
полуго
диште  

9
. 

Организовање 
разговора, трибина, 
представа, изложби о 
дискриминацији, насиљу, 
злостављању и 
занемаривању 

* теме предвиђене 
планом трибина 
* разговори на ЧОС – у 
* пано – презентација 
ликовне секције 

 

* 
реализа 
тори 

*оде
љењс ке 
старешин е 

*наст
авни ци 

ПУ 
Лесковац  

Т
оком 
године 

1
0 

Развијање емпатије, 
вештина комуникације и 
конструктивног реаговања 
у ситуацијама 

Насиља 

* обука за ученике првог 
разреда  
 

*  
*  

Вршњачк
и медијатори 

Т
оком 
године 

1
1 

Умрежавање свих 
кључних носилаца 
превенције насиља 

*сарадња са надлежним 
друштвеним 

институцијама 

*наст
авни ци 

Т
оком 
године 

1
2. 

Извештава
ње 

Тима 

о р
аду 

*писање полугодишњег 
и 

годишњег извештаја 

*члано
ви 

Фебруар
, 

август 
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ПРОГРАМ ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ РАДА ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД 

НАСИЉА 
 

АКТИВНОСТИ НАЧИН 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

НОСИОЦИ 
АКТИВНОСТИ 

ВРЕМЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Ревидирање програма за 
заштиту ученика од насиља 

Израда новог 
програма 

Тим за заштиту 
ученика 

IX 

Формирање Тима за 
заштиту учениа од насиља 

Подела задужења Директор IX 

Формирање вршњачког 
Тима за заштиту ученика од 
насиља 

На седници Ђачког 
парламената изабрати 
ученике за вршњачки 
тим 

Тим за заштиту 
ученика 

IX 

Организовати дежурство 
запослених 

Израда распореда 
дежурства запослених 

Педагог IX-VI 

Организовати дежурство 
ученика  

Израда распореда 
дежурства ученика 

Пдагог IX-VI 

Упознавање ученика са 
Програмом за заштиту ученика 
од насиа, злостављања и 
занемаривања 

На часовима ОЗ ОС IX 

Сарадња са родитељима – 
упознавање са Програмом 
заштите ученика од насиља 

Родитељски 
састанци 

ОС IX 

Анкетирање ученика и 
наставника о насиљу у школи – 
анализа стања 

Израда анкета, 
анкетирање 

Стручна служба X 

Сасатанак Тима: 

Израда едукативних 
паноа о врстама насиља, 
нивоима насиља и корацима 
интервенције у ситуацијама 
када се насиље дешава 

У сарадњи са 
вршњачким тимом и 
Ученичким парламентом 
израдити едукативне 
паное и поставити у свим 
учионицама 

Тим 

Вршњаки тим 

Ученички 
парламент 

IX 

На сајту школе поставити 
све активности тима 

На месечном нивоу 
ажурираће се ссајт 
школе, биће постављени 
чланови тима, 
активности коисе се 
реализују и које ће се 
реализовати у наредном 
периоду 

Тим 

Драгана 
Андрејевић, 

професор 
информатике 

IX-VI 
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Вођење евиденције о 
насиљу у школи 

Евиденција облика 
насилног понашања у 
школи 

Педагог IX-VI 

Обука ученика за 
вршњачку медијацију-
ненасилна комуникација 

Организована 
обука за ученике 

Професор 
грађанског васпитања 

XI 

Обука чланова 
вршњачког тима за заштиту и 
подршку од стране обучених 
медијатора 

Обука вршњачког 
тима 

Медијатори XI 

Трибина о малолетничкој 
деликвенцији 

Сарадња са ПУ и 
организација трибине 

Инспектори ПУ I 

Организована сарадња са 
школским полицајцем 

Редовни састанци 
Тима са школским 
полицајцем 

Тим IX-VI 

Рад на успостављању 
спољашње заштитне мреже 

Иницирање 
сарадње са релевантним 
институцијама 

Директор, 
педагошко-психолошка 

служба 

XII 

Заштитна улога спорта у 
заштити ученика кроз фер-плеј 

На часовима 
физичког васпитања 
промовисати фер-плај 
кроз игру 

Професори 
физичког васпитања 

У току школске 
године 

Анализа међуљудских 
односа у одељењу 

Разговор на 
часовима ОЗ 

ОС XI 

Насиље у кући, школи, 
друштву 

Анкета, предавања, 
разговор на часовима ОЗ 

ОС, Тим XI 

Литерарни и ликовни 
конкурс 

Изложба ученичких 
радова 

Поводом 
Савиндана организовати 
изложбу ученичких 
радова у циљу 
превенције насиља и 
развоја толеранције код 
деце 

Наставник 
ликовне уметности, 

ученици 

I 

Радионица за ученике 
,,Како да ти кажем“? 

По три 
представника сваког 
одељења другог разреда, 
на часовима 
шсихологије, професор 
психологије ће такође 
обрађивати ову тему 

Тим 

Вршњачки тим 

УП 

Психолог 

III 

Радионица за ученике 
,,Бес“ 

По три 
представника саваког 
одељења трећег разреда 

Тим 

Вршњачки тим 

III 
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Праћење и евалуација 
реализације Акционог плана 

Анализа 
реализације Акционог 
плана 

Тим за заштиту 
ученика 

Квартално 

Процена безбедности – 
евалуација 

Анализа постојеће 
документације и 
релевантних показатеља 

Сви чланови Тима V/VI 

Израда индивидуалног 
плана заштите ученика од 
насиља (уколико се за њим 
укаже потреба) 

Израда обрасца 
индивидуалног плана 
заштите, праћење 
адаптације ученика 
након предузетих мера, 
разговор са ПП службом, 
разговор чланова Тима 
са родитељима у циљу 
праћења ученика 

Тим IX-VI 

 
 

 

 
 

Програм превенције наркоманије, алкохолизма и малолетничке 
делинквениције 
 

Рад школе на превенцији наркоманије, алкохолизма и малолетничке делинквениције 
међу ученицима наше школе биће и ове године интезивиран у оквиру васпитног деловања 
школе, и то кроз планове и програме редовне наставе (посебно биологије, физичког 
васпитања, српског језика и књижевности,  грађанског васпитања, социологије и часова 
одељенског старешине) и кроз ваннаставне активности школе (секције, Ученички 
парламент,предавања и радионица за ученике). Овим проблемима бави се Тим за заштиту 
ученика од насиља и Ученички  парламент. 

За ову школску годину предвиђене су следеће активности: 
 

Активности Време 
реали

з. 

Област 
рада 

Циљна 
група 

Реализатор
и 

активности 
Израда и усвајање 

Програма у оквиру Годишњег 
плана 

Сеп
темар 

Наста
внико веће 

Школ
ски одбор, 
наставници 

дире
ктор, 
психолог, 
педагог, 

комисија
 за 
израду 

Годи
шњег 
плана 
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Упознавање родитеља са 
Програмом 

октоб
ар 

родит
. састан, 
Савет 
родитеља 

родите
љи 

одељен
ске 
старешине, 

директор, 
П-П служба 

Поремећаји понашања 
Делинквенција, 

наркоманија, 
алкохолизам (предавање) 

новем
бар 

час 
одељењ. 
заједн. 

учениц
и I 
разреда 

ПП 
служба  

ОС 

Израда паноа:
 Сида, 
наркоманија 

новем
бар 

литер
арна 
секција, 
ликовна 

секција 

учениц
и 

I, II, III, 
IV 

разреда 

проф. 
српског јез. и 
ликовне 
уметности 

Процена ученичког 
знања о наркотицима 

новем
бар 

час
 одељ. 
заједн. 

учениц
и 

I, II, III, 
IV 

разреда 

Психо
лог, 
педагог, 
одељ. 
старешине 

Упознавање ученика са 
националним програмом 
превенције ПАС 

октоб
ар 

час
 одељ. 
стареш. 

учениц
и 

I, II, III, 
IV 

разреда 

Одеље
нски 
старешина 

Делинквенција,
 трговина 

људима и кривично 
гоњење ( трибина ) 

новем
бар 

Триби
на  

Учени
ци  I, 
II и
 III 

разреда 

Представн
ици ПУ 
Лесковац  

Ментална хигијена 
адолесцената  са 
нагласком на утицај 
наркотика и седатива на 
физичко и ментално 

здравље 

дец
ембар 

наста
ва 
биологије 

учениц
и I 
разреда 

Настав
ници 
биологије 

 

Активности Време 
реали

з. 

Област 
рада 

Циљна 
група 

Реализатор
и 

активности 
Процена ученичког 

знања 
о алкохолизму 

фебру
ар 

час
 одељ. 

заједн. 

групе 
учен. 

I, II, III, 
IV р. 

ОС 

Шта знамо, а шта још 
не знамо о СИДИ 

(радионица) 

Децем
бар  

ва
ннас. 
активн. 

Учениц
и I,  

II, III 
разреда 

Вр
шњачки 
едукатор
и  
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Како
 препознати особу 
која користи психоактивне 

супстанце. Могућност 
лечења (предавање) 

април На
став. 
веће, 

трибине 
за родитеље 

Наставн
ици  

, 
родитељи 

Лекар; 
представн

ици ПУ 
Лесковац  

Религија и болести 
зависности (предавање) 

април Час 
верске 
наставе 

Учени
ци I, 
II, III, IV р. 

Наставник  
верске наставе 

Полне болести и 
заштита. Болести зависности 
(предавања) 

мај наста
ва 
биологије 

Учени
ци I, 
II разреда 

Настав
ници 
биологије 

Фактори
 ризика код 
употребе дрога (пано) 

мај литер
арна и 
ликовна 

учениц
и 

I, II, 
III, IV 

разреда 

Професори 
српског 

језика, ликовне 
културе 

 
 

    

Кршење законских 
норми везаних за 
злоупотребу и растурање 
дроге 

мај настав
а социологиј 
е и 

грађа
нског васп. 

учениц
и 

III, IV 
разреда 

Наставник   
грађанског 

васп, и наст. 
социологије 

Информисаност, 
ставови и понашање наших 
ученика у вези са 

проблемом наркоманије 

мај  ЧОС учениц
и 

I, II, III, 
IV 

разред
а – 
узорак 

Псих
олог, 
педагог 
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                            ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА  

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и 
безбедности , потребе неговања и развоја физичких способности , школа у оквиру школског програма, поред 
наставе реализује и програм школског спорта. Школским спортом обухваћени су сви ученици кроз одељењска 
такмичења и припреме за такмичења. 

Школа сарађује и са локалним спортским организацијама. Школски спорт се остварује кроз редовну 
наставу физичког васпитања, секције, такмичења и турнире. 

Промоцијом школског спорта и организовањем спортских догађаја у школи баве се наставници 
физичког васпитања. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА НАЧИН И ПОСТУПАК 
ОСТВАРИВАЊА 

ЦИЉЕВИ И САДРЖАЈИ 
ПРОГРАМА 

Спортска недеља- такмичење 
у оквиру секције 

Неке од активности ће се 
обављати у оквиру редовних 
часова , неке за време секција , а 
неке после часова , зависно од 
врсте активности 

- Стицање навике за 
систематским вежбањем 

- Развијање осећаја за фер 
плеј 

- Припреме за школска 
такмичења 

Пролећни крос- такмичење у 
трчању на различите дужине стаза 

Ученици   ће се окупити у 
школском дворишту а наставници 
физичког и здравственог 
васпитања  ће  организовати 
одлазак ученика   на место 
реализације 

- Развијање љубави код 
ученика према базичној 
физичкој вештини- трчању 

Спортске игре и стони тенис  Група ученика која учествује 
у такмичењима  ће се окупити у 
школском дворишту , а 
наставници физичког васпитања 
ће организовати одлазак у школу 
где ће бити организовано 
такмичење 

- Стицање навике за 
систематским вежбањем 

- Развијање осећаја за фер 
плеј  

  

 

 

Програм сарадње школе са локалном самоуправом  
 

У циљу успешнијег остваривања  програма  наставе и учења школа сарађује са 
факултетима и стручним друштвима. У овим установама се планира стручно усавршавање 
наставника. Са факултетима се сарађује и приликом припремања ученика за такмичења и 
професионалне оријентације. Школа омогућава студентима стручну праксу и 
хоспитовање.  
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Школским програмом предвиђен је програм сарадње са локалном заједницом, а у 
оквиру тога предвиђена је сарадња са: локалном самоуправом Града Лесковца, Школском 
управом у Лесковцу,   Канцеларијом за младе,  Лесковачким културним центром,  црквом 
Света Тројица, Библиотеком града Лесковца, Народним  музејем, Народним   
позориштем, Домом здравља, Историјским архивом, Центром за социјални рад, 
Националном службом за запошљавање, Центром за стручно усавршавање, Полицијском 
управом Лесковац .  

 
 Сваке године организују се тематска предавања о насиљу у породици, трговини 

људима, безбедној матури  итд. 
 

У настојању да школа пружи помоћ друштвеној средини организују се културно-
уметнички програми за обележавање пригодних датума особама са инвалидитетом,  
Удружењем  дистрофичара, Геронтолошким центром. У оквиру акција Црвеног крста 
организује се добровољно давање крви. 

 
Школа учествује у такмичењима, изложбама, концертима, радионицама и 

манфестацијама којима су покровитељи град и општина. 
 

 
Установа са којом се 

сарађује 

Активност - начин 

реализације 

Време 

реализације 

Носиоц

и реализације 
Канцеларија за младе  

град Лесковац  
Награђивање ученика са 

Вуковом дипломом  
Јун-јул Психоло

шко педагошка 
служба, 

Дир

ектор 

школе 
 

   Учени

чки 

парламент 

Црква Св.Тројице  Прослава Дана Светог Саве   
 

Јануар 

Дире
ктор, 
наставник 
верске 

наставе 

Црвени крст
 општине Лесковац  

Хуманитарне акције  
У току 
шк

олске 
године 

Психоло
шко педагошка 
служба, 

Учен
ички 

парламент 

Лесковачки Културни 
Центар  

Културне манифестације 
у организацији Лесковачког 
Културног Центра  

 
У току 
школске 

године 

 
 

Психоло
шко педагошка 
служба 
Директор 
Актив 

уметности 

Народни музеј , Народно  
позориште, библиотека града 
Лесковца  

Одлазак са ученицима  
У току 
школске 

године 

 
 

Психол
ошко 
педагошка 
служба 
Одељенске 

стареш

ине 



Гимназија, Лесковац 
 

 

наставници 

ликовне и 

музичке 

културе, 

историје, 

српског 

језика и 

књижевности  

Технолошки  факултет Посета факултета  
Друго 

полугодиште  

Настав
ници хемије  

Електронски факултет  у 

Нишу  

Посета факултета   
Друго 

полугодиште  

Настав
ници 
стручних 
предмета за  
ИТ  смер  

Филозофски факултет у 

Нишу  

Посета факултета – Дан 

отворених врата  
Друго 

полугодиште 

ОС 
четвртог 
разреда , 
стручна 
служба  

 

Напомена: Програм је урађен на основу дугогодишње сарадње са наведеним 
институцијама, а његова реализација ће зависити од епидемиолошке ситуације и упутства 
која ће школа добити од надлежних органа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ  

Сарадња са родитељима је активност којој се поклања посебна пажња. У условима 
измењеног начина рада (комбиновани модел – непосредни рад и онлајн настава) осим 
непосредног рада, родитељима је омогућена и онлајн комуникација. Сарадња са породицом 
оствариће се кроз индивидуални рад са родитељима (упознавање са резултатима рада и 
понашања ученика, пружања психолошко- саветодавне помоћи родитељима, прикупљање 
података значајних за праћење развоја и напредовања ученика), од стране одељенског 
старешине, психолога, педагога, предметних наставника и директора школе. 

Сарадња ће се такође одвијати и кроз колективни рад са родитељима путем родитељских 
састанака.  

 

Сви наставници  имају «Дан отворених врата», време када родитељи могу да дођу на 
разговор и добију повратну информацију о раду свога детета. Распоред 

«Отворених врата» истакнут је на огласној табли како би родитељи могли да се 
информишу када могу да дођу код одређеног наставника . 
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Сарадња ће се одвијати и кроз рад Савета родитеља школе, кога чине представници 
родитеља сваког одељења. Сарадња са родитељима има за циљ да допринесе успешнијем 
остваривању васпитно-образовне функције школе, ангажовању родитеља у остваривању 
васпитних задатака из програма рада школе и обезбеђивању јединства васпитног 
функционисања. Савет родитеља ће се бавити питањима успеха и дисциплине ученика, 
уредношћу у похађању наставе, односу ученика и професора, планирању и извођењу 
екскурзија и излета ученика, сарађиваће са психологом и педагогом у професионалној 
орјентацији ученика и осталим сегментима рада са ученицима, у зависности од потреба, 
питањима уређења школске зграде итд. Такође ће се остваривати континуирана сарадња 
родитеља са психологом и педагогом школе, у циљу превазилажења проблема и што 
потпунијег развоја личности. Сарадња са породицом се реализује и кроз учешће родитеља у 
оквиру разних школских Тимова. Актив за развојно планирање, Тим за самовредновање, Тим 
за заштиту ученика од насиља, Тим за инклузивно образовање имају по једног представника 
из редова Савета родитеља. Родитељи имају свога представника и у Школском одбору. 

 

 

 
 

 Садржај рада извршиоци Време 
 Индивидуални рад   

1 
. 

Психолошко-саветодавна помоћ родитељима Психолог, 
педагог, 

одељ.ста

р. директор 

ток
ом године 

2 

. 

Прикупљање основних података значајних за 
упознавање и праћење развоја и напредовања ученика 

Одељенс
ке старешине 
Педагог 

Психолог 

Септемб
ар и октобар 

3 

. 

Упознавање са резултатима рада и понашања ученика 
(међусобно информисање наставника 

и родитеља) 

одељ.ста
р. наставници 

То
ком 
године 

4 
. 

Саветодавни разговори са родитељима ученика 
којима је потребан појачани васпитни рад, имају тешкоће 
у учењу ... 

Одељенс
ке старешине 
Педагог 

Психолог 

     
5. 

Родитељски састанци   

 - Упознавање родитеља са мерама превенције и 
начином организације о-в рада у измењеним условима због 
вируса Covid -19 

Одељењ
ске старешине 
, 

То
ком 
године 

 

  педаго

г, одељ.стар. 

 

 -Упознавање родитеља са структуром одељења 
на почетку школске године 

одељ.стар. септембар 

 -Упознавање са календаром рада школе О

дељ. 

Стар. 

септембар 

 -Утврђивање термина за пријем родитеља (дан 
отворених врата) 

одељ.стар. септембар 

 -Упознавање   родитеља са Програмом рада школе 
на спречавању насиља и дроге у школи 

Одеље
нске 
старешине 
Педагог 

Психолог 

Прво 
полугоди

шт е 



Гимназија, Лесковац 
 

 

 -Анализа успеха ученика на I класификационом 
периоду  

одељ.стар. новембар 

 -Анализа изостанака и дисциплине ученика Одељ.стар
. 

новембар 

 -Васпитни проблеми у одељењу Од

ељ. 

стареш. 

То

ком 

године 
 -Анализа успеха ученика на полугодишту одељ.стар. фебруар 
 -Анализа дисциплине и изостанака ученика одељ.стар. фебруар 

 -Запажања о васпитно-образовним проблемима и 

ангажовање родитеља на њиховом решавању 

одељ.стар. фебруар 

 -Успех ученика на III класификационом периоду  одељ.стар. април 
 -Анализа изостанака ученика одељ.стар. април 
 -Информација о матурском испиту IV разреда одељ.стар. мај 
 Савет родитеља   

 -Анализа успеха ученика на I класификационом 
периоду  

родит
ељи, 
директор, 
психолог, 

педагог 

новембар 

 -Анализа изостанака и дисциплине ученика 

 -Васпитни проблеми у школи родит
ељи, 
директор, 
психолог, 

педагог, 

фебруар 
 -Анализа успеха ученика на I полугодишту 

 -Анализа дисциплине и изостанака ученика 

 -Запажања о васпитно-образовним проблемима и 

ангажовање родитеља на њиховом решавању 

родит
ељи, 
директор, 
психолог, 
педагог 

април 

 -Успех ученика на III класификационом периоду  април 

 -Анализа изостанака и дисциплине ученика април 

-Успех ученика на IV класификационом периоду  јун 

-Анализа изостанака и дисциплине ученика јун 
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   ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА  

 

Екскурзија је факултативна ваннаставна активност која се остварује ван школе. 

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и друштвеној средини, 
упознавање културног наслеђа  и привредних достигнућа која су у вези са делатношћу школе. 

Задаци које треба реализовати на екскурзији су: 
-   развијање способности посматрања и уочавања предмета објеката и појава, 
- сагледавање и разумевање интерактивних односа и веза у природној и друштвеној средини, 
- продубљивање искустава и подстицај за нова сазнања,развијање смисла за лепо, подстицање 

уметничког изражавања код ученика, развијање спортске културе, неговање људске  солидарности , 
другарства,  успостављање ближих и непосреднијих односа ученика и наставника. 

Активности ће  бити усаглашене са наставним планом и програмом у појединим разредима.Ово је 
задатак стручне комисије која даје предлог о коме се изјашњавају Одељењско и Наставничко веће као 
стручни органи  школе као и Савет родитеља. 

Предлог плана дају Одељењска већа за израду програма екскурзије. Комисија ће узети у обзир 
историјске, географске, уметничке и друге садржаје које треба видети у складу са наставним плановима 
рада. 

 

Школа ће у складу са епидемиолошком ситуацијом одлучивати о организацији екскурзије ученика , а 
реализоваће се у складу са епидемиолошком ситуацијом . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ  
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Школски одбор на седници одржаној  године усвојио је Правилник о безбедности и здрављу на раду,  
године у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду. 

 Овим правилником утврђена су 

: − права, обавезе и одговорности у области безбедности и здравља на раду  

− оспособљеност за безбедан и здрав рад 

 − посебан заштита жена, омладине и инвалида 

 − оспособљавање лица за безбедност и здравље на раду 

 − начин провере запослених под утицајем алкохола и других средстава зависности  

− организовање и пружање прве помоћи у случају повреда на раду. 

 Школа је у претходном периоду предузела све превентивне мере у остваривању безбедности и здравља на 
раду применом савремених, техничких, здравствених, образовних, социјалних и других мера и средстава за 
отклањање ризика од повређивања и оштећења здравља запослених и ученика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИЛАГОЂАВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ДОДАТНЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 

 

Од школске 2010 / 2011. године у школе је уведено инклузивно образовање. То значи 
да се деца са сметњама у развоју и инвалидитетом укључују у редовне школе. Ова деца 
имају право на образовање и васпитање које уважава њихове образовне и васпитне 
потребе, у редовном систему, уз појединачну, односно групну додатну подршку. 

 
За ученика коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и 

других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању школа ће обезбедити 
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отклањање физичких и комуникационих препрека, што је добрим делом учињено. За 
свако такво дете школа треба да донесе ИНДИВИДУАЛНИ ОБРАЗОВНИ ПЛАН. Циљ 
овог плана је оптимално укључивање ученика у редован образовно васпитни рад и његово 
осамостаљивање у вршњачком колективу. 

 
Методологија израде ИОП: 
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1. Анализа ситуације и прикупљање података о детету 
2. Израда педагошког профила детета 
3. Одређивање приоритета у пружању подршке 
4. Развијање стратегије подршке, крајњих циљева пружања подршке и 

детаљног плана активности 
 

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин 
образовања и васпитања детета и ученика, а посебно: 
1) дневни распоред активности и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са 

лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му 
се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке; 

2) циљеви образовно-васпитног рада; 
3) посебни стандарди постигнућа и прилагођени стандарди за поједине или за све 

предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда; 
4) индивидуални програм по предметима, односно садржаји у предметима који се 

обрађују у одељењу и раду са додатном подршком; 
5) индивидуализован начин радa наставника, односно индивидуализован приступ 

прилагођен врсти сметње. 
 

За ученика са изузетним способностима установа доноси индивидуални образовни 
план, и одређене нивое додатне подршке ученицима са изузетним способностима. 

 
Тим за инклузивно образовање у школи чини одељењски старешина и предметни 

наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби 
педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља. Индивидуални 
образовни план усваја Педагошки колегијум на предлог стручног Тима за инклузивно 
образовање, односно Тима за додатну подршку ученицима. 

 
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног 

образовног плана. 
 

Стручни тим за инклузивно образовање чине: 
1. Драгана Цветановић  – директор 
2. Јелена Гигић  – психолог 
3. Јелена Срећковић Станковић  – педагог 
4. Одељењски старешина ученика за кога се ради ИОП 
5. Владимир Мичић , наставник српског језика и књижевности  
6. Саша Стојановић , наставник физике  
7. Бобан Пешић , представник  родитеља 
8. Софиа Белензада, председница Ученичког парламента  

 
Време 

реализације 
Активност Носио

ци 
активности 

Септемб
ар 

Састављање акционог школског плана за 
инклузивно образовање 

Тим за ИО 

Септемб
ар 

Презентација акционог плана за школску Директор, 
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Време 
реализације 

Активност Носио
ци 
активности 

  и усвајање на Школском одбору чланови Шк. 
одбора 

Октобар Приказ акционог плана за ИО на седници 
Наставничког већа – у главним цртама и детаљно 
на седницама стручних већа 

Дир
ектор 
Педагог, 
психолог 

Педаг
ошки 
колегијум 

Септемб
ар 

Приказ акционог плана за ИО на седници 
Савета родитеља 

Дире
ктор, 
психолог, 

педаг
ог, 
родитеља 

 
 
С

авет 

Октобар Успостављање контакта са подршком од 
користи за реализацију плана за ИО  

Тим за ИО 

Септем
бар/ октобар 

Доношење одлуке 
(идентификација ученика) 

о И
ОП-у 

Тим за ИО, 
одељ. старешине и 
предм. 

наставници 

Септем
бар/ октобар 

Формирање ИОП тима (Тим за додатну 
подршку) 

Директор 

Септемб
ар/ 

октобар 

Израда педагошког профила ученика ИОП тим 

Октобар Састављање ИОПа – помоћ подршке ИОП тим 
Октобар Доношење ИОПа ИОП тим, 

одељ. већа, 
Педагошки 
колегијум 

Новемба
р 

Праћење реализације ИОПа ИОП тим 

Децемба
р 

Праћење реализације ИОПа ИОП тим 

Децемба
р 

Евалуација и корекција ИОПа ИОП тим 

Јануар Приказ реализације,
 евалуације и корекције 
ИОПа на Наставничком већу и 

детаљно на стручним већима 

Директо
р 
Наставничко 

веће 
Јануар Приказ

 реализације, евалуације 
корекције ИОПа на Савету родитеља 

и Директор, 
психолог,

 Савет 
родитеља 

Јануар Приказ
 реализације, евалуације 
корекције ИОПа на Школском одбору 

и Дире
ктор, 
чланови 
Одбора 

 
Ш
к. 
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Јануар Састављање ИОПа – помоћ подршке ИОП тим 
Јануар Доношење ИОПа Директор,

 одељ. 
већа, 

Педагошки 
колегијум 

Фебруар Праћење реализације ИОПа Тим за ИО 
Фебруар Евалуација и корекција ИОПа ИОП тим 
Март Праћење реализације ИОПа Тим за ИО 
Март Евалуација и корекција ИОПа ИОП тим 
Март Евалуација ИОПа,

 предлог мера 
побољшање рада 

з
а 

ИОП тим 
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Време 
реализације 

Активност Носио
ци 
активности 

Мај Праћење реализације ИОПа Тим за ИО 
Јун Евалуација ИОПа ИОП тим 
Август Предлог акционог школског плана за 

инклузивно образовање за  текућу школску 
годину  

ИОП тим 

Август Извештај о реализацији школског плана за 
ИО  

Тим за ИО 

 
 

 

 

ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

 Даровитост је високо развијена способност, било општа, било нека специфична, која 
омогућава натпросечна постигнућа у одређеном конкретном подручју. 

 Рад са даровитим ученицима одвија се кроз следеће етапе: 

 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА У нашој школи постоје ученици који показују изразит 
таленат за одређене области. Зато је потребно сензитизирати наставнике да када препознају 
такве ученике сигнализирају одељењском старешини, родитељу, ПП служби, Стручном 
тиму за инклузивно образовање. Селекција се врши кроз психолошке тестове, тестове 
знања.  

2. ОБРАЗОВНА РЕШЕЊА Када се изврши идентификација надарених/талентованих 
ученика и одреди се степен/ниво на коме ће се радити са њима, планирају се активности у 
зависности од конкретног случаја. Обогаћивање програма и диференцијација курикулума - 
било кроз индивидуализацију, било кроз ИОП процедуре изводи у складу са законским 
документима. 

 ИЗВАН РЕДОВНЕ НАСТАВЕ  

слободне активности (секције) 

  додатна настава из појединих предмета 

  истраживачке станице, семинари, летњи кампови и слично  

У РЕДОВНОЈ НАСТАВИ  

 коришћење напреднијих уџбеника  

 прилика да брже прође кроз базично градиво  

 самосталан истраживачки рад 

  рад са ментором 
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  сложенији задаци, не рутински задаци, виши нивои знања, висока 
индивидуализација 

  задаци који су блиски ономе што заиста раде стручњаци из датог домена  

 дивергентни задаци, они који омогућавају различите приступе и различита решења  

 коришћење аудио-визуелних и других стимулативних материјала у настави 

  флексибилни временско-просторни услови за рад  

 едукативни излети и посете различитим институцијама 

  гостујући предавачи  

Потребно је код ученика развијати доживљај да се његове способности виде, цене и 
подржавају, као и креирати прилику да комуницира са својим интелектуалним вршњацима. 

 

МОТИВИСАЊЕ НАПРЕДНИХ И ТАЛЕНТОВАНИХ УЧЕНИКА 

  добијање одређених повластица (кроз оцену или други облик награде) за резултате 
на такмичењима, као и иновације, или изузетне резултате у неком другом облику 

активности  јавно похваљивање, кроз књигу обавештења, сајт или школски часопис, друге 
медије 

  укључивање у презентовање Школе 

  вршњачка едукација–постављање талентованих у улогу оних који и сами едукују 
друге ученике 

  вођење часа 

  учешће на Сајму образовања 

 

ПЛАН РАДА СА ТАЛЕНТОВАНИМ И НАДАРЕНИМ УЧЕНИЦИМА 

   

Идентификација надарених и талентованих ученика,  предметни наставници и 
психолог октобар, прво полугодиште  

Израда индивидуалних програма, ИОП-а у редовној настави; додатна настава, 
секције....припрема за такмичења, консултације са ментором,  предметни наставници и 
психолог, током године 

 Презентације радова, евалуација са такмичења , предметни наставници и ученици , 
јун  

Индивидуални образовни планови ученика који се образују по ИОП-у - Планови ће се 
израдити уколико буде потребе за њима. 

 


