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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О ПЛАНУ 
И ПРОГРАМУ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ У СТРУЧНИМ 
И УМЕТНИЧКИМ ШКОЛАМА
Члан 1.
У Правилнику о плану и програму образовања и васпитања
за заједничке предмете у стручним и уметничким школама („Слу
жбени гласник СРС – Просветни гласник”, број 6/90 и „Просветни
гласник”, бр. 4/91 7/93, 17/93, 1/94, 2/94 2/95, 3/95, 8/95, 5/96, 2/02,
5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 12/06, 8/08, 1/09, 3/09,
10/09, 5/10 и 8/10) врше се следеће измене:
1) У делу: „ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПРЕДМЕТА ЗА I
РАЗРЕД СТРУЧНИХ ШКОЛА”, и „ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И
ВАСПИТАЊА ЗА II, III и IV РАЗРЕД СТРУЧНИХ ШКОЛА” –
ЗАЈЕДНИЧКИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДЊЕ
СТРУЧНЕ ШКОЛЕ, наставни програми предмета: „СРПСКИ ЈЕ
ЗИК И КЊИЖЕВНОСТ”, „СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК”,
„СОЦИОЛОГИЈА”, „ФИЛОЗОФИЈА”, „ИСТОРИЈА”, „МУЗИЧ
КА УМЕТНОСТ”, „ЛИКОВНА КУЛТУРА”, „ФИЗИЧКО ВАСПИ
ТАЊЕ”, „МАТЕМАТИКА”, „РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИ
КА”, „ГЕОГРАФИЈА”, „ФИЗИКА”, „ХЕМИЈА”, „БИОЛОГИЈА”,
„ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, „УСТАВ
И ПРАВО ГРАЂАНА” и „ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ”, у трого
дишњем и четворогодишњем трајању, замењују се новим настав
ним програмима предмета: „СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ”,
„СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК”, „СОЦИОЛОГИЈА”, „ФИ
ЛОЗОФИЈА”, „ИСТОРИЈА”, „МУЗИЧКА УМЕТНОСТ”, „ЛИ
КОВНА КУЛТУРА”, „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ”, „МАТЕМАТИ
КА”, „РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА”, „ГЕОГРАФИЈА”,
„ФИЗИКА”, „ХЕМИЈА”, „БИОЛОГИЈА”, „ЕКОЛОГИЈА И ЗА
ШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, „УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА”
и „ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ”;
2) У делу: „ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА
II, III и IV РАЗРЕД СТРУЧНИХ ШКОЛА”, ЗАЈЕДНИЧКИ ОП
ШТЕОБ
 РАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ ЗА СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ,
наставни програм предмета: „ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК”, за II, III и
IV разред за све образовне профиле у трогодишњем и четворого
дишњем трајању, замењује се новим наставним програмом пред
мета: „ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК ”, за II, III и IV разред.
Програми из стaва 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.

Цена овог броја је 1.450 динара.
Годишња претплата је 13.000 динара

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00070/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за трогодишње образовање)
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширива
ње и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језич
ке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање
знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према
књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких
текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књи
жевности, књижевних жанрова, књижевноис торијских појава и
процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижев
них знања и читалачких вештина; образовање и васпитање учени
ка као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
– овладају знањима о српском књижевном језику;
– стекну вештине и способности његовог коришћења у оп
штењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом
учења, образовања и интелектуалног развоја;
– поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и
културу српског народа, националних мањина, етничких заједница
и других народа;
– унапређују културу језичког општења, у складу са поштова
њем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања
различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и дру
гих култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Ученици треба да:
– упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и
дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вред
ности;
– негују и развијају читалачке компетенције и интерпретациј
ске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентатив
ним књижевним делима из историје српске и опште књижевности,
читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
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– развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафини
раног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, ствара
лачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вред
нују их, говоре о њима и поводом њих;
– усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
– оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељи
вање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање
свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање
самосвести и личне одговорности;
– подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према
другом;
– развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
– развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у проце
су учења и у примени стечених знања;
– развијају и негују методичност и методичка поступања при
ликом овладавања сложеним и обимним знањима;
– усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са
узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вред
ности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
– развијају лични и национални идентитет и осећање припад
ности држави Србији;
– формирају вредносне ставове којима се чува национална и
светска културна баштина;
– буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (66 часова)
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књи
жевност и друге уметности; усмена и писана књижевност улога
књижевне уметности у друштву; књижевност и проучавање књи
жевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и
књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и до
живљавање уметничких вредности у књижевном делу.
Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик,
карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао
књижевно-уметничког дела; композиција књижевног дела (на
примерима лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноу
метничком делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства
уметничког изражавања.
Дела за обраду
Сунце се девојком жени – лирска народна песма
Бановић Страхиња – епска народна песма
Девојка бржа од коња – народна приповетка
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење – умет. припов.
Софокле: Антигона – трагедија
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања
Нобелове награде)
II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особе
ностима књижевности старог века.
Еп о Гилгамешу (одломак)
Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог заве
та; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).
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III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Почеци словенске писмености, значај рада Ћирила и Методи
ја и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћи
рилица); старословенски језик и рецензије старословенског језика;
најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча,
Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђе
ље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.
Сава Немањић (Св. Сава): Житије Св. Симеона (одломак) –
Болест и смрт Св. Симеона
Јефимија: Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Усмено предање о Св. Сави – (народне песме, приче и леген
де – избор).
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског
народа.
Српска дјевојка – народна песма
Кнежева вечера – народна песма
Марко пије уз рамазан вино – народна песма
Диоба Јакшића – народна песма
Ропство Јанковић Стојана – народна песма
Бој на Мишару – народна песма
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни пред
ставници (појам, особености, значај).
Ф. Петрарка: Канцонијер (избор сонета)
В. Шекспир: Ромео и Јулија
Сервантес: Дон Кихот (одломак)
Ш. Менчетић: Први поглед
Џ. Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому
М. Држић: Новела од Станца
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи
и код нас (појам, особености, значај).
И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања)
Молијер: Тврдица
VII. ЛЕКТИРА (5 часова)
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла)
Д. Киш: Рани јади
Избор из поезије савремених песника према избору ученика
и наставника (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.)
VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво.
Лирске („женске”) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једностав
нији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (жи
вотопис, биографија), похвала, слово.
Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма
у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација,
антитеза, метафора, лирски паралализам. Симбол. Хуманизам, ре
несанса, петраркизам, барок, класицизам.
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ЈЕЗИК (25 часова)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ

Језик као средство комуникације (основни појмови).
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов
национални и културни значај.
II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ
Језик као систем знакова.
Фонетика и фонологија, глас и фонема.
Морфологија. Речи и морфеме. Творба речи.
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.
Лексикологија. Лексички фонд (богаћење речника, стручна
терминологија).
III. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика. Пи
сање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуација, мелодија ре
ченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза – ло
гичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат, речи,
групе речи, реченице (смисаонице). Отклањање нестандардне ак
центуац
 ије из ученичког говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих про
зних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.
Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижев
ноуметнички језик.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова.
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање
његове информативности, отклањање сувишних речи и непри
кладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа).
Четири писмена задатка годишње.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (48)
ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)
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РЕАЛИЗАМ (19)
Реализам (појам, особености, значај и главни представници)
Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак)
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор (одломак)
Милован Глишић: Глава шећера
Лаза Лазаревић: Ветар (одломак)
Радоје Домановић: Данга
Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак)
Симо Матавуљ: Поварета
Војислав Илић: Сиво, суморно небо
Силвије Страхимир Крањчевић: Мој дом
Јанко Керсник: Сељакова смрт
ЛЕКТИРА (5)
Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма;
композициона структура лирске песме; песничка слика; књижев
ноуметнички (песнички) језик: сликовност (конкретност), емоци
оналност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хар
моничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб,
дактил; стих; строфа; рима.
Реалистичка приповетка и роман.
Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гротескно.
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафо
ра, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, по
лисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација,
асонанца, игра речима.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.
Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).
ЈЕЗИК (12)
КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Основни принципи језичке културе.
Језичка ситуација у Србији.
Принципи језичке равноправности. Језичка толеранција.
ТВОРБА РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији мо
дели за извођење именица, придева и глагола.
ЛЕКСИКОЛОГИЈА

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

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама
(синонимија; антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична
и метонимијска значења).
Основни појмови о терминологији и стручним терминима.
Терминолошки речници.

РОМАНТИЗАМ (19)

ПРАВОПИС

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

Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци.
Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног
текста. Уочавање језичких поступака и стилогених места књижев
ног текста (читањем и образлагањем). Дијалог у функцији обраде
текста.
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Изражајно казивање напамет научених лирских песама и кра
ћих монолошких текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и
усвајање вештине говорења.
Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глаго
ла. Писање скраћеница.
Писмени састави: израда плана писменог састава, усавршава
ње текста; писање побољшане верзије писменог састава (уношење
нових података, отклањање безначајних појединости).
Два писмена задатка годишње.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (41)
МОДЕРНА (18)
Модерна у европској и српској књижевности. (Импресиони
зам и симболизам – општи појам).
Шарл Бодлер: Албатрос
Алекса Шантић: Вече на шкољу, Моја отаџбина
Јован Дучић: Јабланови
Милан Ракић: Долап
Владислав Петковић Дис: Можда спава
Антун Густав Матош: Јесење вече
Бора Станковић: У ноћи
Бранислав Нушић: Народни посланик (одломак)
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18)
Српска књижевност – опште одлике и главни представници.
Душан Васиљев: Човек пева после рата
Милош Црњански: Сеобе I – одломци
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
Коста Рацин: Берачи дувана
Вељко Петровић: Салашар
Десанка Максимовић: Избор из поезије
Иван Горан Ковачић: Јама
ЛЕКТИРА (5)
Рабиндранат Тагора: Градинар (41)
Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства
књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија,
синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инвер
зија, елипса, рефрен.
Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), опи
сивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог, доживље
ни говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и трећем лицу.
Драма. Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (пси
холошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација;
сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); публика,
глумац, глума, режија, лектор, сценограф.
ЈЕЗИК (13)
СИНТАКСА
Синтаксичке јединице: реченица у ширем смислу (комуника
тивне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске реченице).
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Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-паде
жних конструкција.
Конгруенција: дефиниција и основни појмови.
Систем зависних реченица: три основна типа вредности за
висних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне рече
нице).
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповед
не, жељне и узвичне реченице.
Глаголски вид и род.
Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови.
Напоредни односи међу синтаксичким јединицама (саставни,
раставни, супротни).
ПРАВОПИС
Интерпункција.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (6)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноумет
ничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови: публицистички.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, из
бор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично,
ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи (фигу
ративна употреба именица, глагола и придева).
Писмене вежбе новинарска вест, чланак, извештај, интервју,
коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу)
Два писмена задатка.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе
овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност из
двојено окo 60%, а за друга два (језик и култура изражавања) око
40% часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70%
часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђи
вање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године
– систематски и континуирано – у свим предвиђеним програмскотематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима,
областима и темама уз примену начела поступности, корелације,
интеграције и примерености узрасту.
Садржаји програма за трогодишње средње стручне школе (I,
II и Ш разред) редуковани су у односу на садржаје програма четво
рогодишњих средњих стручних школа (I, II, Ш и IV разред).
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сег
ментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско
и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и
књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У са
држаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и
правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у
области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој
области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и
писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и
латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја
неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књи
жевности с наставницима других предмета (историје, сродних
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општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима
(школским библиотекаром – медијатекаром, педагогом, психоло
гом) и органима (стручним активом и већима), родитељима уче
ника и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком
службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним
институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоско
пом, локалним новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика учени
ка у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава ко
ји се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање
битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу ми
саону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одре
ђених дидактичких принципа (посебно: свесне активности уче
ника, научности, примерености, поступности, систематичности и
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика,
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савреме
на пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре
свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени мо
гућностима ученика, методе – дијалошка, текстуално-графичке де
монстрације и самосталних радова ученика, средства – уџбеници,
приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофо
лије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и
сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и сред
става условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити
на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, ко
ји треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школ
ским просторијама (библиотеци – медијатеци, читаоници, аудио
визуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобре
ни уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од
значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предме
та, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално
коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне проме
не и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобал
ног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржа
ја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен
је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих
стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег
фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекват
нији однос између часова обраде и других типова часова: кориго
вани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји
подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај про
учавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су
нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски
појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створе
ни су предуслови за креативно испољавање наставника и прилаго
ђавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у прак
си, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија де
ла из српске и светске књижевности, која су распоређена у књи
жевноисторијском континуитету од старог века до данас.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање
књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло
нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за
наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историј
ском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга
преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књи
жевноисторијска знања која су ученици понели из основне шко
ле. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме
ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ
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књижевним делима какав захтева програм књижевности у сред
њим стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим струч
ним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основ
ној школи стекао основна знања:
– из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карак
тер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и вр
сте; основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам;
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и
позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
– из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук,
филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филм
ског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, те
левизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних
школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује
у интерпретацији књижевног дела.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни
вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се
сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном
делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити ин
терпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-ства
ралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим
стручним школама повремено тражи и примену експликативног
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то нај
чешће приликом давања информација о епохама које се проучавају,
као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачу
нати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и
богатог језика каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан трет
ман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се
по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити
сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују
ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама кон
ципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику
као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је да
ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште
лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна обра
зованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са
наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сег
менту општи појмови о језику. Као у уводном делу сегмента књи
жевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе
наставе – у вези са одговарајућим партијама о српском као матер
њем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем
нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној шко
ли. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да по
служе и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Њего
вом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одго
варајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижев
нојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и
наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функци
онисању језичког система не обрађују се само чисто граматич
ки аспекти језичког система већ се обухватају и функционални
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи
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лингвистике текста и граматике. Посебан је значај дат лексиколо
гији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да би
ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и
да би развили правилан однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на
знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међу
тим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније сте
чених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег при
ступа проучавању језичке организације и језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим дело
вима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингви
стичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књи
жевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал
за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава је
зика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће
лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лекси
кологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети
да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да
побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним шко
лама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције, ин
тонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и
драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговарајуће
елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили.
Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин
што ученици интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами
достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. Стечене
способности се даље увежбавају различитим облицима усменог из
ражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.).
Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у
наставу књижевности или примене за израду писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да
наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог
састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедук
цију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анали
зирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак
да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не об
ликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде
писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од
анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене
грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на
узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен
да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излага
ње). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не бу
де оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да
би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну
психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не
само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежба
ња која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици
обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе
или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том
циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изра
жавања показати ученицима његове битне карактеристике, подра
зумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици
у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално на
пишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих
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задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању
и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао
утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог за
датка. Резултати таквог поступка показују се у школском писме
ном задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усаврша
вању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне
одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено
изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току на
ставне године (препоручује се организовање већег броја краћих
вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у
складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изра
жавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализи
ра задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији)
читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у
складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – при
мерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним
обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један
час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изи
скују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
(за четворогодишње образовање)
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и
продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функ
ционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о српској
и светској књижевности, развијање љубави према књизи и читању,
оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознава
ње репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних
жанрова, књижевноисторијских појава и процеса у књижевности; про
ширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне
личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
– овладају знањима о српском књижевном језику;
– стекну вештине и способности његовог коришћења у оп
штењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом
учења, образовања и интелектуалног развоја;
– поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и
културу српског народа, националних мањина, етничких заједница
и других народа;
– унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем
расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне
равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различито
сти и са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Ученици треба да:
– упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и де
ла опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
– негују и развијају читалачке компетенције и интерпретациј
ске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентатив
ним књижевним делима из историје српске и опште књижевности,
читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
– развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафини
раног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, ствара
лачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вред
нују их, говоре о њима и поводом њих;
– усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
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– оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељи
вање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање
свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање
самосвести и личне одговорности;
– подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према
другом;
– развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
– развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у проце
су учења и у примени стечених знања;
– развијају и негују методичност и методичка поступања при
ликом овладавања сложеним и обимним знањима;
– усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са
узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вред
ности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
– развијају лични и национални идентитет и осећање припад
ности држави Србији;
– формирају вредносне ставове којима се чува национална и
светска културна баштина;
– буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (66 часова)
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12 часова)
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности; књижевност као уметност; књи
жевност и друге уметности; усмена и писана књижевност; улога
књижевне уметности у друштву; књижевност и проучавање књи
жевности, науке о књижевности: теорија, историја књижевности и
књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и до
живљавање уметничких вредности у књижевном делу.
Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже; лик,
карактер, тип, наратор, писац; идеје, мисли и поруке, смисао књи
жевноуметничког дела; композиција књижевног дела (на примери
ма лирског, епског и драмског дела); језик у књижевноуметничком
делу (пишчев избор и распоређивање речи), средства уметничког
изражавања.
Дела за обраду
Сунце се девојком жени – лирска народна песма
Бановић Страхиња – епска народна песма
Девојка бржа од коња – народна приповетка
Лаза Лазаревић – Први пут с оцем на јутрење – уметн. припов.
Софокле: Антигона – трагедија
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања
Нобелове награде)
II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10 часова)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и особе
ностима књижевности старог века.
Еп о Гилгамешу (одломак)
Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
Библија – из Старог завета; Легенда о потопу; из Новог заве
та; Јеванђеље по Матеју (Страдање и васкрсење Христово).
III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методи
ја и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица, ћи
рилица); старословенски језик и рецензије старословенског језика;
најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча,
Самуилов натпис, Брижински споменик, Мирослављево јеванђе
ље); међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.
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Сава Немањић (Св. Сава) – Житије Св. Симеона (одломак),
Болест и смрт Св. Симеона
Јефимија – Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче и леген
де – избор).
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (11 часова)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике, основне
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског
народа.
Српска девојка – народна песма
Кнежева вечера – народна песма
Марко пије уз рамазан вино – народна песма
Диоба Јакшића – народна песма
Ропство Јанковић Стојана – народна песма
Бој на Мишару – народна песма
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11 часова)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни пред
ставници (појам, особености, значај).
Ф. Петрарка – Канцонијер (избор сонета)
В. Шекспир – Ромео и Јулија
Сервантес – Дон Кихот (одломак)
С. Менчетић – Први поглед
Џ. Држић – Горчије жалости јесу ли гди кому
М. Држић – Новела од Станца
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6 часова)
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи
и код нас (појам, особеност, значај).
И. Гундулић – Осман (одломци из I и VIII певања)
Молијер – Тврдица
VII. ЛЕКТИРА (5 часова)
Данте Алегијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла,
певање V – Паоло и Франческа)
Д. Киш – Рани јади
Избор из поезије савремених песника према избору ученика
и наставника (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и др.).
VIII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевно-теоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво.
Лирске („женске”) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман; једностав
нији облици епске прозе: мит, предање, бајка, прича. Житије (жи
вотопис, биографија), похвала, слово.
Драмска поезија (одлике, подела): трагедија, комедија, драма
у ужем смислу речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза: Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација,
антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ре
несанса, петраркизам, барок, класицизам.
ЈЕЗИК (25 часова)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Језик као средство комуникације (основни појмови).
Основни појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов
национални и културни значај. Однос књижевног језика и дијале
ката. Књижевно-језичка култура и њен значај.
Српски језик (место у породици словенских језика, границе).
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II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ

РОМАНТИЗАМ (32)

Језик као систем знакова.
Фонетика и фонологија. Гласови и фонеме. Слог. Прозодија.
Морфологија. Речи и морфеме. Врсте морфема. Морфологија
у ужем смислу (промена речи). Творба речи.
Синтакса. Реченица као језичка и комуникативна јединица.
Лексикологија. Лексеме. Лексички фонд (речник, лексика).
Граматике и речници српског језика и начин њихове употребе.

Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика романтизма: однос према тради
цији и просветитељству, одлике стила, жанрова и мотивско-темат
ских тенденција, развој лирике, драме – трагедије и мешовитих
облика.
Поетика романтизма (В. Иго: „Предговор Кромвелу” – од
ломак)
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин
(одломци)
Шандор Петефи: Слобода света
Хенрих Хајне: Лорелај
Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из
Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), са
купљач народних умотворина (О подјели и постању народних пје
сама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман „Љу
бомир у Јелисиуму”); писац – историчар, биограф (Житије Хајдук
– Вељка Петровића).
Петар Петровић Његош: Горски вијенац
Бранко Радичевић: Кад млидија‘ умрети, Ђачки растанак
Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ
Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска
народна химна
Лаза Костић: Међу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute
Иван Мажуранић: Смрт Смаил аге Ченгића
Франце Прешерн: Сонетни венац
Август Шеноа: Сељачка буна (одломак)

III. ФОНЕТИКА
Гласовни и фонолошки систем српског књижевног језика (по
нављање и утврђивање систематизације гласова и фонема и њихо
вих карактеристика).
Морфофонологија. Морфофонолошке алтернације и њихова
улога у промени и творби речи. Алтернације у српском књижев
ном језику (проширивање и утврђивање раније стечених знања).
Правописна решења.
Акценатски систем српског књижевног језика (и његово обеле
жавање). Клитике (проклитике и енклитике). Контрастирање акценат
ског система књижевног језика и регионалног дијалекта (где је то по
требно). Служење речником за утврђивање правилног акцента.
IV. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика.
Правописи и правописни приручници (и служење њима).
Писање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14 часова)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуац
 ија, мелодија ре
ченице, јачина, висина тона, боја гласа, темпо изговора; пауза – ло
гичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат, речи,
групе речи, реченице (смисаоница). Отклањање нестандардне ак
центуац
 ије из ученичког говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих про
зних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.
Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снима
њу изражајног читања, казивања и рецитовања.
Стилске вежбе. Функционални стилови: разговорни књижев
но-уметнички језик.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова.
Стилске вежбе: сажимање писменог састава уз појачавање
његове информативности, отклањање сувишних речи и непри
кладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка годишње.
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (72)

РЕАЛИЗАМ (30)
Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика реализма: однос према стварно
сти, ослонац на позитивистичку слику света, доминација прозе,
обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивиду
алност) и реалистичког стила. Реализам у Европи – поетика реа
лизма (Балзак: Предговор Људској комедији – одломак). Поетика
реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и
мишљење – одломак).
Оноре де Балзак: Чича Горио
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор
Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела)
Јаков Игњатовић: Вечити младожења
Милован Глишић: Глава шећера
Лаза Лазаревић: Ветар
Радоје Домановић: Данга
Стеван Сремац: Зона Замфирова
Бранислав Нушић: Народни посланик
Симо Матавуљ: Поварета
Војислав Илић: Грм, Сиво, суморно небо, Тибуло
Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије
Јанко Керсник: Сељакова смрт
ЛЕКТИРА (5)
Лав Николајевић Толстој: Ана Карењина или Рат и мир
Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве
Милутин Миланковић: Кроз васиону и векове

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

Просветитељство – реформаторски покрет у Европи: култ ра
зума, прогреса, природног права, осећајности; верска толеранци
ја. Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика сеоба
Срба). Између средњовековних и модерних појава у књижевности
(барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). Књижевност
епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам).
Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљу
ченија (I део)
Јован Стерија Поповић: Тврдица

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма;
композициона структура лирске песме; књижевноуметнички (пе
снички) језик: сликовност (конкретност), емоционалност, симбо
личност, преображај значења, ритмичност и хармоничност; вер
сификација; системи версификације; трохеј, јамб, дактил; стих;
строфа; рима.
Реалистичка приповетка и роман.
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Романтично, реалистично, хумористично, сатирично, гро
тескно.
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафо
ра, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, по
лисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација,
асонанца, игра речима.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.
Лирско-епска поезија (балада, романса, поем
 а).
ЈЕЗИК (20)
КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и пра
вописа (XIX и XX век).
Књижевнојезичке варијанте. Функционални стилови.
Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање
језичке културе (и начин њиховог коришћења).
Језичка ситуација у Србији. Принципи језичке равноправно
сти. Језичка толеранција.
МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.
Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте
именица. Основно о деклинацији именица.
Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен,
поређења). Врсте придева. Основне карактеристике деклинације и
компарације придева.
Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне
именичке заменице (заменице ко, шта итд.). Придевске заменице.
Основно о промени заменица.
Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева:
основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на -ица (двојица,
тројица итд.).
Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела
глагола по виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин;
лице и број (и род – код облика који разликују м., ж. и с. род); ста
ње (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о конјугацији
(глаголске врсте, лични и нелични облици, облици пасива).
Прилози. Врсте прилога.
Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.
ПРАВОПИС
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци.
Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, са
жето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног
текста. Уочавање језичких поступака и стилогених меота књижев
ног текста (читањем и образлагањем). Дијалогу функцији обраде
текста.
Изражајно казивање напамет научених лирских песама и кра
ћих монолошких текстова Доследно усвајање ортоепске норме и
усвајање вештине говорења.
Стилске вежбе, функционални стилови; научни стил.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глаго
ла. Писање скраћеница.
Писмени састави: Израда плана писменог састава, усаврша
вање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уноше
ње нових података, отклањање безначајних појединости).
Четири школска писмена задатка.
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III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КЊИЖЕВНОСТ (69)
МОДЕРНА (29)
Модерна у европској и српској књижевности.
Поетика модерне (импресионизам и симболизам).
Шарл Бодлер: Албатрос
Антон Чехов: Ујка Вања
Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике
Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу
Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови
Милан Ракић: Искрена песма, Долап
Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда опава
Сима Пандуровић: Светковина
Антун Густав Матош: Јесење вече
Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв
Јован Скерлић: О Коштани
Петар Кочић: Мрачајски прото
Иван Цанкар: Краљ Бетајнове
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)
Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам
особености и значај); манифести футуризма, екопресионизма и
надреализма: књижевни покрети и струје у српској књижевности
између два рата (експресионизам, надреализам, социјална књи
жевност). Ратна књижевност.
Владимир Мајаковски: Облак у панталонама
Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка
Рабиндранат Тагора: Градинар
Милутин Бојић: Плава гробница
Душан Васиљев: Човек пева после рата
Милош Црњански: Суматра, Сеобе I
Иво Андрић: Ех Роnto
Момчило Настасијевић: Туга у камену
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
Исак Самоковлија: Рафина авлија
Вељко Петровић: Салашар
Растко Петровић: Људи говоре
Исидора Секулић: Госпа Нола
Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви
Добриша Цесарић: Облак
Оскар Давичо: Хана (I песма)
Иван Горан Ковачић: Јама
ЛЕКТИРА (10)
Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер)
Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић)
Ернест Хемингвеј: Старац и море
Иво Андрић: На Дрини ћуприја
Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци)
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства
књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија,
синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инвер
зија, елипса, рефрен.
Епика. Облици уметничког изражавања, причање (нарација),
описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог,
доживљени говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и
трећем лицу.
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Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (пси
холошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација;
сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); публика,
глумац, глума, режија, лектор, сценограф.
ЈЕЗИК (20)
ТВОРБА РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији мо
дели за извођење именица, придева и глагола.
Основни појмови о творби сложеница. Полусложенице. Пра
вописна решења.
ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама
(синонимија; антонимија, полисемија и хомонимија, метафоричка
и метонимијска значења).
Стилска вредност, лексика и функционални стилови; поетска
лексика, варијантска лексика, дијалектизми и регионализми, арха
изми и историзми; неологизми; жаргонизми; вулгаризми. (Повеза
ти са употребом речника).
Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), од
нос према њима. Речници страних речи. Разумевање најважнијих
префикса (и префиксоида) и суфикса (и суфиксоида) пореклом из
класичних језика.
Основни појмови о терминологији и терминима. Терминоло
шки речници.
Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединица
ма. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и помодни
изрази.
СИНТАКСА
Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуника
тивне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске речени
це); речи (лексеме и морфосинтаксичке речи); синтагме (именич
ке, придевске, прилошке и глаголске).
Основне конструкције (и њихови модели) предикатске рече
нице: субјекатско-предикатска конструкција, рекцијске конструк
ције (с правим и неправим објектом), копулативне и семикату
лативне конструкције (с именским и допунским предикативом).
Прилошке одредбе. Безличне реченице.
Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.
ПРАВОПИС
Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и
примери).
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (16)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноумет
ничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови: публицистички.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, из
бор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично,
ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи (фигу
ративна употреба именица, глагола и придева).
Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интер
вју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка.
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IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 90 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (10)
Смисао и задаци проучавања књижевности
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижев
ности (стваралачки, продуктивни и теоријски однос према књи
жевној уметности).
Читалац, писац и књижевно дело. Рецепцијски (прималачки)
однос према књижевности.
Дела за обраду
Васко Попа: Каленић
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)
Бранко Миљковић: Поезију ће сви писати
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
Владан Десница: Прољећа Ивана Галеба (одломци)
САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (35)
Битна обележја и најзначајнији представници европске и срп
ске књижевности. Албер Ками: Странац
Луис Борхес: Чекање (кратка прича)
Самјуел Бекет: Чекајући Годоа
Стеван Раичковић: Камена успаванка
Миодраг Павловић: Реквијем
Весна Парун: Ти која имаш невиније руке
Блажо Конески: Везиља
Едвард Коцбек: Речи умиру
Иво Андрић: Проклета авлија
Меша Селимовић: Дервиш и смрт
Михајло Лалић: Лелејска гора
Добрица Ћосић: Корени, Време смрти
Александар Тишма: Употреба човека
Антоније Исаковић: Кроз грање небо
Ранко Маринковић: Руке (новела)
Данило Киш: Енциклопедија мртвих
Душан Ковачевић: Балкански шпијун
ЛЕКТИРА (15)
Виљем Шекспир: Хамлет
Фјодор М. Достојевски: Злочин и казна или Браћа Карамазови
Милорад Павић: Хазарски речник
Избор из светске лирике ХХ века (Одн, Сезар, Превер, Па
стернак, Ахматова, Цветајева, Бродски, Сенгор, Сајферс).
Избор из савремене српске књижевности (Б. Пекић, М. Бећ
ковић и др.).
Избор књижевних критика и есеја (И. Секулић, Б. Михајло
вић, П. Цаџић, М. Павловић, Н. Милошевић, С. Лукић).
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Лирско изражавање; стваралачке могућности посре
довања језика између свести и збиље; асоцијативно повезивање
разнородних појмова; сугерисање; подстицање и упућивање; чи
таочева рецепција; јединство звукова, ритмова, значења и смисла.
Епика: Структурни чиниоци прозног књижевноуметничког де
ла: објективно и субјективно приповедање; фиктивни приповедач;
померање приповедачког гледишта; свезнајући приповедач; ток све
сти; уметничко време; уметнички простор; начело интеграције.
Типови романа: роман лика, простора, степенасти, прстена
сти, паралелни; роман тока свести; роман – есеј; дефабулизиран
роман.
Драма: Структура и композиција драме; антидрама, антијунак.
Драма и позориште, радио, телевизија, филм. Путопис. Есеј.
Књижевна критика
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ЈЕЗИК (20)
СИНТАКСА

Падежни систем. Појам падежног система и предлошко-па
дежних конструкција. Основе именичке, придевске и прилошке
вредности падежних односно предлошко-падежних конструкција.
Предлошки изрази.
Конгруенција: дефиниција и основни појмови; граматичка и
семантичка конгруенција.
Систем зависних реченица. Три основна типа вредности за
висних реченица (именичке, придевске и прилошке зависне рече
нице). Главне врсте зависних реченица: изричне (са управним и
неуправним говором), односне, месне; временске, узрочне, услов
не, допусне, намерне, поредбене и последичне. Везнички изрази.
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповед
не, жељне и узвичне реченице.
Основни појмови о негацији.
Глаголски вид.
Глаголска времена и глаголски начини – основни појмови.
Временска и модална значења личних глаголских облика: презен
та, перфекта, крњег перфекта, аориста, имперфекта, плусквампер
фекта, футура, футура другог, кондиционала (потенцијала) и импе
ратива. Глаголски прилози. Инфинитив.
Напоредне конструкције (координација). Појам напоредног
односа. Обележавање напоредног односа. Главни типови напоред
них конструкција: саставне, раставе, супротне, искључне, закључ
не и градационе.
Распоређивање синтаксичких јединица (основни појмови).
Информативна актуализација реченице и начини њеног обележа
вања (основни појмови). Комуникативна кохезија.
ПРАВОПИС
Интерпункција.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Реторика; разговор, кратак монолог. Говор. Однос између го
ворника и аудиторија. Вежбе јавног говорења пред аудиторијом
(употреба подсетника, импровизовано излагање; коришћење ми
крофона).
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика: Функционални стилови: административно-по
словни стил (молба, жалба, пословно писмо).
Облици писменог изражавања: приказ, осврт, расправа, књи
жевне паралеле, есеј.
Правопис: интерпункција (вежбања).
Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анали
за на часу).
Четири писмена задатка годишње.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе
овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност из
двојено окo 60%, а за друга два (језик и култура изражавања) око
40% часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70%
часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђи
вање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири годи
не – систематски и континуирано – у свим предвиђеним програм
ско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима,
областима и темама уз примену начела поступности, корелације,
интеграције и примерености узрасту.
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Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сег
ментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско
и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и
књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У са
држаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и
правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у
области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој
области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и
писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и
латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја
неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књи
жевности с наставницима других предмета (историје, сродних оп
штестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима
(школским библиотекаром – медијатекаром, педагогом, психоло
гом) и органима (стручним активом и већима), родитељима уче
ника и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком
службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним
институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоско
пом, локалним новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика учени
ка у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава ко
ји се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање
битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу ми
саону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одре
ђених дидактичких принципа (посебно: свесне активности уче
ника, научности, примерености, поступности, систематичности и
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика,
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савреме
на пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре
свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени мо
гућностима ученика, методе – дијалошка, текстуално-графичке де
монстрације и самосталних радова ученика, средства – уџбеници,
приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофо
лије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и
сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и сред
става условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити
на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, ко
ји треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школ
ским просторијама (библиотеци – медијатеци, читаоници, аудио
визуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобре
ни уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од
значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предме
та, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално
коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне проме
не и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобал
ног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржа
ја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен
је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих
стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег
фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекват
нији однос између часова обраде и других типова часова: кориго
вани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји
подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај про
учавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су
нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски
појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створе
ни су предуслови за креативно испољавање наставника и прилаго
ђавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у прак
си, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.
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КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија де
ла из српске и светске књижевности, која су распоређена у књи
жевноисторијском континуитету од старог века до данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу
увод у проучавање књижевног дела у I разреду и проучавање књи
жевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање
књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло
нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за
наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историј
ском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга
преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књи
жевноисторијска знања која су ученици понели из основне шко
ле. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме
ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ
књижевним делима какав захтева програм књижевности у сред
њим стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим струч
ним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основ
ној школи стекао основна знања:
– из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карак
тер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и вр
сте;основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам;
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и
позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
– из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук,
филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филм
ског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, те
левизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних
школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује
у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у
IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање
слојевитије структуре књижевноуметничког дела и књижевних ме
тодологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни
вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се
сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном
делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити ин
терпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-ства
ралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим
стручним школама повремено тражи и примену експликативног
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то нај
чешће приликом давања информација о епохама које се проучавају,
као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачу
нати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и
богатог језика каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан трет
ман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се
по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити
сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују
ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама кон
ципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о јези
ку као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је
да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и оп
ште лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна
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образованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана
са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у
сегменту општи појмови о језику (на почетку програма за први и
на крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента
књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и на
уке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе
наставе – у вези са одговарајућим партијама о српском као матер
њем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем
нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној шко
ли. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да по
служе и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) више
струко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну
знања и изграде одговарајуће ставове о српском књижевном јези
ку и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део
програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функци
онисању језичког система не обрађују се само чисто граматички
аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспек
ти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингви
стике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији (која
се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици
стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би
развили правилан однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на
знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међу
тим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније сте
чених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег при
ступа проучавању језичке организације и језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим дело
вима овог наставног предмета. Наим
 е, ова настава пружа лингви
стичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књи
жевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал
за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава је
зика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће
лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лекси
кологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети
да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да
побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним
школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције,
интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и
драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговара
јуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици
уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на
тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова на
стоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове
врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим обли
цима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање,
реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непо
средно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да
наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог
састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедук
цију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анали
зирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак
да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не об
ликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде
писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од
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анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене
грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на
узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен
да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излага
ње). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не бу
де оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да
би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну
психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не
само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежба
ња која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици
обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе
или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том
циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изра
жавања показати ученицима његове битне карактеристике, подра
зумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици
у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално на
пишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих
задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању
и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао
утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог за
датка. Резултати таквог поступка показују се у школском писме
ном задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усаврша
вању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне
одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено
изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току на
ставне године (препоручује се организовање већег броја краћих
вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у
складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изра
жавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализи
ра задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији)
читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у
складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – при
мерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним
обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један
час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изи
скују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе српског као нематерњег језика јесте образовање
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности;
да ученици овладају овим језиком у оквиру предвиђених језичких
садржаја и лексике; стекну вештине, умења и способности његовог
коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом изража
вању, приликом учења, образовања; да упознају елементе културе
народа који говоре српским језиком и да се тако оспособе за зајед
ничко учешће у разним видовима друштвеног и културног живота.
Задаци наставе српског као нематерњег језика су да ученици:
– овладају стандардним језиком у оквиру 1000/1200/ нових ре
чи и израза укључујући и најферквентнију стручну терминологију;
– даље развијају способности за разумевање усменoг излагања;
– развију способност за самостално усмено изражавање у
складу са граматичким правилима стандардног српског језика;
– развијају способност за разумевање текстова различитог
жанра писаних језиком и стилом на вишем нивоу у односу на прет
ходни степен;
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– даље усавршавају способност за коректно (правилно) пи
смено изражавање;
– упознају дела писана на српском језику из савремене књи
жевности, као и језички приступачна дела из ранијих епоха;
– развијају интересовања за даље учење овог језика;
– усаглашено са исходима учења, као и усклађено са узрастом
и способностима ученика, развијају знања и функционалне вешти
не које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном
раду и у свакодневном животу;
– развијају способности вербалног комуницирања на српском
језику, као и невербалног комнуницирања, са циљем да се оспосо
бе за тимски рад;
– стекну способност за употребу савремених комуникацио
них технологија на српском језику;
– стекну способност за праћење и разумевање медија (радио,
телевизија, филм) на српском језику.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: из живота и рада ученика; нови наставни предмети;
основна терминологија из друштвених наука.
Из живота младих: забавни и спортски живот.
Културни живот: из културе (садашњост, прошлост); ка
рактеристични обичаји у прошлости у ближој и широј околини; о
животу и раду најис такнутијих научника и уметника са подручја
Србије; радио и ТВ-емисије из културе; значајније културне мани
фестације.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи;
савремена открића.
Комуникативне функције: исказивање (не)расположења,
изненађења, забринутости, (не)задовољства, разочарања, чуђења,
прекора, физичких тегоба, (не)пожељности и присуства неке особе
на неком месту; убеђивање, опраштање.
ЈЕЗИК
Фонетика
Вокалски и консонантски систем стандардног језика.
Акценат: квантитет и квалитет акцентованих слогова; ди
стрибуција акцента; акцентогене речи, енклитике и проклитике.
Морфологија
Врсте речи: критеријуми за поделу речи на врсте: речи са де
клинацијом; речи са конјугацијом.
Обележавање рода у стандардном језику код именица и оста
лих врста које имају обележје рода.
Деклинациони облици: промена именица; сингуларија и плу
ралија тантум; промена личних заменица; заменичко-придевска
промена.
Глаголи: обележавање лица, броја и рода; глаголски вид, гла
голски род; глаголи с морфемом СЕ.
Творба речи
Изведене и сложене речи (улога префикса и суфикса у творби
речи).
Правопис
Утврђивање правописних правила у промени и творби речи.
РАД НА ТЕКСТУ
(11 текстова у току школске године)
Вук Стефановић Караџић: О народним певачима
Стеван Раичковић: Прва зарада дрвене Марије
Бранислав Нушић: Сумњиво лице (одломак)
Лаза Лазаревић: На бунару
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Јован Јовановић Змај: О, погледај звезде јасне (из Ђулића)
Војислав Илић: Зимско јутро
Мирослав Антић: Расејани дечаци
Ђура Јакшић: На Липару
Борислав Михајловић Михиз: Фаул
Михајло Пупин: Од пашњака до научника
По Дејану Медаковићу: Паја Јовановић
Избор из народне прозе (пословице, загонетке, питалице)
Еро и кадија
Немушти језик
Избор из савремене прозе, научно-популарне литературе,
омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
лога.

Вежбе разумевања саслушаног или прочитаног текста, дија

Давање комплекснијих одговора на постављено питање и по
стављање питања.
Репродуковање у основним цртама саслушаног или написа
ног текста, дијалога.
Рад на литерарном тексту; репродуковање садржине; анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др.
Причање о самостално одабраној теми на основу сачињеног
плана.
Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и зби
вањима уз давање најосновнијих података.
Разговор о прочитаним текстовима, ТВ-емисијама и другим
темама у оквиру предвиђене тематике.
Описивање слике, фотографије и сл.
После усменог савладавања предвиђених облика изражавања
увежбавати одговарајуће облике у писаној форми.
Један писмени задатак у току школске године.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: различита занимања људи, основне информације о
одређеним занимањима; основна терминологија из природних нау
ка; ваннаставне активности ученика.
Из живота младих: млади код нас и у свету; достигнућа младих
(млади таленти и др.); научнопопуларне теме; слободно време младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), на
родно и уметничко стваралаштво; карактеристични обичаји уже и
шире средине; значајни културни споменици; научне институције;
штампа (врсте, рубрике).
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања код нас и
у свету; најзначајнији догађаји из историје Србије.
Комуникативне функције: исказивање симпатије, компли
мента, захвалности, савета, (не)допадања, одушевљења, претпо
ставке, наде, саосећања и др.; изражавање и усаглашавање ставо
ва; упозорење, подстицање, доказивање.
ЈЕЗИК
Синтакса
Падежни систем. Независни и зависни падежи. Независни
падежи, падежне конструкције с предлозима, падежи обавезно
праћени детерминаторима.
Субјекат – једна реч, субјекатски скуп. Предикат – једна реч,
предикатски скуп. Објекат – једна реч, објекатски скуп, објекатска
реченица. Атрибут – једна реч, скуп речи, атрубутска реченица.
Исказивање места, времена, начина, узрока, намере/услова/.
Основна значења глаголских облика: презент, перфекат/аорист,
имперфекат, плусквамперфекат, футур I, футур II, императив, потен
цијал, инфинитив, глаголски придеви, глаголски прилози.
Правопис.
Писање зареза.

28. јун – 2013.

РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)

ру)

Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (одломак)
Бранислав Нушић: Госпођа министарка (одломак)
Милутин Бојић: Плава гробница
Милован Глишић: Прва бразда
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (песма по избо

Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Симо Матавуљ: Пилипенда
Борисав Станковић: У ноћи
Народна балада: Смрт Омера и Мериме
Народне приповетке: Девојка и кнез Јово, Девојка цара над
мудрила
Александар Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера
Избор из савремене поезије, научно-популарне литературе,
штампе за младе.
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Вежбе разумевања саслушаног/прочитаног текста или дија
лога. Постављање питања (наставник – ученик; ученик – ученик)
ради провере разумевања прочитаног или саслушаног текста, дија
лога. Репродуковање саслушаног/прочитаног текста или дијалога.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине; анализа теме,
места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др; језичко-стил
ска анализа.
Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и зби
вањима.
Разговор и дискусија о прочитаним текстовима, заједнички
погледаним ТВ емисијама, филмским и позоришним представама
и другим темама у оквиру тематике предвиђене у програму.
Коментарисање чланака из омладинске, дневне и недељне
штампе.
Коментарисање и анализа квалитета изражавања ученика.
Репортажа у вези са предвиђеним темама.
Вођење састанка на основу припреме.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
резимеа прочитаног/одслушаног текста, писање молбе, записника.
Један писмени задатак у току школске године.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: образовни систем и могућности даљег школова
ња; стручни предмети, пракса у школи, у привреди и др.; основна
стручна терминологија.
Из живота младих: слободно време (хоби, спорт) и свако
дневни живот младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), нај
значајније културне институције уже и шире средине (позоришта,
музеји, библиотеке, галерије); новинско-издавачке куће (редакција,
припрема новина); позоришне и биоскопске представе, концерти,
изложбе; актуелна збивања из области културе.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи
и свету; савремени проблеми света (исхрана, очување животне
околине, образовање); савремена средства комуницирања и начин
комуницирања.
ЈЕЗИК
Фонетика
Мелодија реченице. Улога интонације у изражавању. Емоцио
нална обојеност исказа.
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28. јун – 2013.
Творба речи

Основни творбени модели. Деривација: суфиксална, префик
сална, суфиксално-префиксална творба речи, творба сложеница.
Композиција.
Деминутиви, хипокристици, пејоративи, аугментативи.
Синтакса
Исказивање поређења (компаратив + ... суперлатив и друге
конструкције).
Исказивање количине (прилози, бројеви, прилог + прилог,
именица + именица; неутрализација прецизности: два – три, десе
так; предлог + број и др.
Синонимичност глаголских времена. Синонимичност глагол
ских начина.
Конгруенција у роду и броју (граматичка). Логичка конгруен
ција у роду и броју.
Структура синтаксичких јединица (синтагма и реченица; про
ста реченица; сложена реченица). Непотпуне реченице.
Лексикологија
Основне карактеристике лексике стандардног језика. Сино
ними, хомоними, антоними.
Језици у контакту.
Језички контакти и међујезички утицаји српског и језика на
ционалних мањина у области лексике, калкирање.
РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)
Радоје Домановић: Мртво море (одломак)
Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак)
Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак)
Данило Киш: Башта, пепео (одломак)
Петар Кочић: Кроз мећаву (одломак)
Александар Тишма: Вере и завере (одломак)
Растко Петровић: Људи говоре (по избору)
Народна песма: Смрт војводе Пријезде
Десанка Максимовић: Слово о љубави (по избору)
Алекса Шантић: Моја отаџбина
Милан Ракић: Долап
Народна песма: Ропство Јанковић Стојана
Избор из савремене поезије и прозе, научно-популарне лите
ратуре, омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Разговор о прочитаним текстовима, о актуелним догађајима у
оквиру предвиђене тематике уз укључивање више учениик а у ди
јалог.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине: анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др., језичкостилска анализа.
Краћи приказ самостално погледане биоскопске и позоришне
представе.
Репортажа у вези са предвиђеним темама.
Анализа квалитета излагања ученика.
Вођење састанка, дискусије.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
аутобиографије, теза за дискусију, резимеа саслушаног монолога.
Један писмени задатак у току школске године.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Активно владање српским језиком изузетно је значајно за
остваривање циљева образовања и васпитања, односно за пости
зање његових општих исхода. У том смислу, у целокупном про
цесу образовања и васпитања ученика чији матерњи језик није
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српски, посебну улогу има настава српског као нематерњег јези
ка. Од успешности ове наставе у великој мери зависи способност
ученика да се укључе у ширу друштвену заједницу, њихова ефи
касна комуникација с говорним представницима већинског језика,
мотивација за учење и могућност даљег школовања, стручног уса
вршавања, запошљавања, као и формирање става према већинском
народу и другим народима и њиховим културним особеностима. У
настави српског као нематерњег језика тежи се постизању адитив
не двојезичности, која непосредно доприноси развоју и поштова
њу језичке и културне равноправности, толеранције и уважавању
различитости.
Наставни програм српског као нематерњег језика за средњу
школу представља продужетак програма основне школе и обезбе
ђује континуитет наставе овог предмета. Стога је неопходно да се
наставник упозна са садржајем програма предмета српски као не
матерњи језик за основну школу.
Концепција програма српског као нематерњег језика заснива
се на синтези релевантних научних сазнања из лингвистике, пси
холингвистике, социолингвистике, теорије комуникације и других
научних дисциплина које су у вези са учењем језика. За успешну
примену овог програма неопх одно је да наставник буде упознат
са савременим приступима и достигнућима из методике наставе
страног језика и методике наставе матерњег језика.
С обзиром на то да је основни циљ наставе овога предмета
продуктивно овладавање српским језиком и оспособљавање уче
ника за комуникацију у свакодневним ситуацијама, организација
ове наставе треба да се, првенствено, базира на принципима кому
никативног приступа у усвајању и учењу језика. С тим у складу,
приоритет има практична употреба језика и овладавање функцио
налним знањима. Осим општег регистра елемената српског језика
(лексичког, граматичког и комуникативног), потребно је у наставу
укључити и специфичности језика струке (стручну терминологију,
елементе функционалног стила струке и специфичне комуникатив
не јединице) да би се ученици оспособили за комуникацију о тема
ма у оквирима одабраног стручног профила.
Програм за српски као нематерњи језик распоређен је у че
тири основне области: тематика, рад на тексту, говорно и писме
но изражавање и језик. Оне се међусобно допуњују и прожимају.
Предвиђене тематске области, дате у одељку тематика, реализују
се и приликом обраде текстова из лектире, на часовима говорног и
писменог изражавања, а могу бити укључене и на часовима јези
ка. Оптимално је да се укупан фонд часова равномерно распореди
на часове рада на тексту (18–22), говорног и писменог изражава
ња (18–22), језика (18–22), понављања, систематизације и провере
знања (5–10 часова).
У настави је потребно адекватну пажњу посветити развијању
сва четири основна вида језичке делатности: разумевању говора,
говорењу, читању и писању. Усмене делатности (разумевање го
вора и говорење), као примарне и присутне у сваком акту језичке
делатности, треба да претходе писменим делатностима (читању и
писању) и треба им посветити више времена. Међу комплексним
језичким делатностима највећи акценат ставља се на оспособљава
ње за дијалог, односно интеракцију у којој се смењују иницирање
и реакција у оквиру комуникативног чина.
Наставу језика (граматике) треба организовати као средство
учења употребе језика, без нефункционалног учења граматичких
правила и парадигми. Граматичке елементе треба презентовати и
увежбавати у контексту, у реалним говорним ситуацијама. Да би се
постигла очекивана језичка компетенција, неопходно је организо
вати различите типове језичких вежби усмерених на стварање на
вика правилне употребе граматичких категорија. Категоријама ко
је ученици немају у свом матерњем језику, или које представљају
разлику у односу на ситуацију у њиховом језику, треба посветити
више вежби и више времена. Ученике треба подстицати и на уоча
вање сличности и разлика српског и матерњег језика, али и ширих,
културолошких карактеристика, које се одражавају и у језику.
Штиво у настави српског као нематерњег језика има више
струку функцију. Оно даје основу за разговор о разноврсним те
мама кроз који се увежбава ново језичко градиво и нова лексика,
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чиме се култура изражавања ученика подиже на виши ниво. Тек
стови су основ и за упознавање културе народа који говоре овим
језиком. Наставник има могућност да прави избор у складу са по
требама, могућностима и интересовањима ученика. Одабрани тек
стови треба да обухвате целокупну тематику предвиђену програ
мом. Поред аутентичних књижевних текстова, у настави треба да
буду заступљени и текстови других функционалних стилова (раз
говорни, научнопопуларни, новинарски, административни...) да би
ученици стекли способност разликовања и адекватне примене од
говарајућих форми изражавања. У складу са стручним профилом,
наставник треба да обезбеди и адекватне текстове с тематиком из
струке. За потребе обраде садржаја из граматике треба предвидети
и текстове чија је основна сврха илустровање појединачних делова
језичког система. Ти текстови могу бити конструисани или аутен
тични и морају бити засићени језичком појавом која се увежбава
или изучава.
У сваком сегменту наставе треба тежити томе да ученици бу
ду активни и мотивисани за рад. Овоме доприноси правилан ода
бир метода и методских поступака, усклађених с наставним садр
жајем, темом, узрастом, интересовањима и предзнањем ученика.
Ученике треба стављати у ситуац
 ију да питају, закључују, откри
вају, анализирају, систематизују, односно треба их подстицати на
самосталност у стицању знања и вештина. Улога наставника у
наставном процесу и даље је веома битна, али је она у већој ме
ри усмерена на припрему, организацију наставног процеса и коор
динирање рада ученика. Припремајући се за час наставник осми
шљава приступ градиву, одабира и конструише вежбе у складу са
циљем и задацима часа, опредељује се за примену одговарајућих
наставних средстава, припрема дидактички материјал. Располо
живо време распоређује економично и рационално, водећи рачу
на о томе да теоријску страну обраде градива сведе на меру која
обезбеђује његову практичну примену. Већи део времена треба
одвојити за увежбавање предвиђених садржаја путем разноврсних
граматичких, лексичких и комуникативних вежби, а потребно је,
периодично, организовати и посебне часове обнављања и система
тизације градива.
Ниво знања ученика из основне школе, у погледу овладано
сти српским језиком, веома је различит. Зато настава српског као
нематерњег језика не може бити једнообразна и у њој се морају
уважавати различите могућности и потребе ученика различитих
средина и различитих матерњих језика. Она мора обезбедити ин
дивидуално напредовање ученика у савладавању језичких и ко
муникативних вештина, што подразумева достизање различитих
нивоа исхода зависно од конкретних могућности. Ово се постиже
диференцијацијом и инидивидуализацијом наставе путем разли
читих облика рада, као што су индивидуални, групни, и рад у па
ровима. Овакав приступ подразумева да се различитим ученицима
могу задавати различита задужења и задаци.
Домаћи задаци у настави овог предмета имају значајну улогу
јер омогућавају ученицима више контакта са српским језиком, што
је нарочито важно у хомогеним срединама где српски језик није
присутан у свакодневном животу. Циљ домаћих задатака најчешће
је увежбавање и утврђивање градива обрађеног на часу, погодни
су за писмено вежбање усмено обрађеног садржаја, али повреме
но треба задати и задатак који ће бити припрема за обраду новог
градива. Могуће је, и препоручљиво, да се индивидуализација и
диференцијација остварује и задавањем различитих домаћих зада
така различитим ученицима.
Наставу нематерњег језика треба повезати са наставом јези
ка ученика, али и са свим другим предметима. Посебан значај има
повезивање са стручним предметима. Успостављање корелације
међу предметима и коришћење искустава и знања која су учени
ци стекли на матерњем језику доприносе економичности и ефи
касности ове наставе. Ученике треба систематски навикавати и на
самостално долажење до информација, коришћење граматичких
приручника, речника и других извора.
Редовно праћење и вредновање напредовања ученика омо
гућава увид у степен усвојености градива и скреће пажњу на
евентуалне проблеме и празнине у знању. На основу тих сазнања
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наставник усмерава даљи рад и планира наставу. Облици провера
вања и оцењивања ученичких постигнућа зависе од природе гра
дива на које је усмерено. С обзиром на комуникативну усмереност
наставе овог предмета, проверавање и оцењивање знања, умења и
навика не сме да се сведе на тестове и писмене задатке. Акценат
мора бити стављен на говорну делатност при чему се не смеју за
немарити ни рецептивне делатности (разумевање говора и разуме
вање прочитаног текста). Ученике треба оспособљавати и за објек
тивно вредновање сопственог рада и рада других ученика. Оцена
треба да буде одраз стечених знања, способности и формираних
навика, али и активности и залагања ученика. Објективно и реално
оцењивање има значајну васпитну и подстицајну улогу и доприно
си остваривању како циљева наставе овог предмета, тако и општих
циљева образовања и васпитања.
СРПСКИ КАО НЕМАТЕРЊИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе српског као нематерњег језика јесте образовање
и васпитање ученика као слободне, креативне и културне лично
сти; да ученици овладају овим језиком у оквиру предвиђених је
зичких садржаја и лексике; стекну вештине, умења и способности
његовог коришћења у општењу са другима, у писменом и усменом
изражавању, приликом учења, образовања; да упознају елементе
културе народа који говоре српским језиком и да се тако оспособе
за заједничко учешће у разним видовима друштвеног и културног
живота.
Задаци наставе српског као нематерњег језика су да ученици:
– овладају стандардним језиком у оквиру 1300/1700/ нових ре
чи и израза укључујући и најферквентнију стручну терминологију;
– даље развијају способности за разумевање усменoг излагања;
– развијају способност за самостално усмено изражавање у
складу са граматичким правилима стандардног српског језика;
– развију способност за разумевање текстова различитог жан
ра писаних језиком и стилом на вишем нивоу у односу на претход
ни степен;
– даље усавршавају способност за коректно (правилно) пи
смено изражавање;
– упознају дела писана на српском језику из савремене књи
жевности, као и језички приступачна дела из ранијих епоха;
– развијају интересовања за даље учење овог језика;
– усаглашено са исходима учења, као и усклађено са узрастом
и способностима ученика, развијају знања и функционалне вешти
не које ће моћи да користе у даљем образовању, у професионалном
раду и у свакодневном животу;
– развијају способности вербалног комуницирања на српском
језику, као и невербалног комнуницирања, са циљем да се оспосо
бе за тимски рад;
– стекну способност за употребу савремених комуникацио
них технологија на српском језику;
– стекну способност за праћење и разумевање медија (радио,
телевизија, филм) на српском језику.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: из живота и рада ученика; нови наставни предмети,
основна терминологија из друштвених наука.
Из живота младих: забавни и спортски живот.
Културни живот: из културе (садашњост, прошлост); карак
теристични обичаји у ближој околини; о животу и раду најистак
нутијих српских научника и уметника са подручја Србије; радио и
ТВ-емисије из културе; значајније културне манифестације.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи;
савремена открића.
Комуникативне функције: исказивање (не)расположења,
изненађења, забринутости, (не)задовољства, разочарења, чуђења,
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прекора, физичких тегоба, (не)пожељности и присуства неке особе
на неком месту; убеђивање, опраштање.
ЈЕЗИК
Фонетика
Вокалски и консонантски систем стандардног језика. (Ди
стрибуција фонема).
Акценти: квантитет и квалитет акцентованих слогова; ди
стрибуција акцента; акцентогене речи, енклитике и проклитике.
Морфологија
Основни појмови из морфологије: морфема; коренске и афик
салне морфеме, аломорфи, суплетивни аломорфи. Врсте речи;
критеријуми за поделу речи на врсте; речи са деклинацијом, речи
са конјугацијом.
Обележавање рода у стандардном језику код именица и оста
лих врста које имају обележје рода.
Деклинациони облици: промена именица, сингуларија и плура
лија тантум, промена личних заменица, заменичко-придевска проме
на, промена бројева. Диференцијална улога прозодије у деклинацији.
Глаголи. Указивање на најкарактеристичније морфолошке
особености: обележавање лица, броја и рода. Глаголски вид. Гла
голски род. Глаголи с морфемом СЕ.
Глаголске основе: презентска и инфинитивна.
Неправилни глаголи.
Безлични (инфинитни) глаголски облици.
Систем личних (финитних) глаголских облика. (Диференци
јална улога прозодије у конјугацији).
Правопис
Утврђивање правописних правила у промени и творби речи.
РАД НА ТЕКСТУ
(11 текстова у току школске године)
Вук Стефановић Караџић: О народним певачима
Стеван Раичковић: Прва зарада дрвене Марије
Бранислав Нушић: Сумњиво лице (одломак)
Лаза Лазаревић: На бунару
Јован Јовановић Змај: О, погледај звезде јасне (из Ђулића)
Војислав Илић: Зимско јутро
Мирослав Антић: Расејани дечаци
Ђура Јакшић: На Липару
Иво Андрић: Мост на Жепи
Борислав Михајловић Михиз: Фаул
Михајло Пупин: Од пашњака до научника
По Дејану Медаковићу: Паја Јовановић
Избор из народне прозе (пословице, загонетке, питалице)
Еро и кадија
Немушти језик
Избор из савремене прозе, научно-популарне литературе,
омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
лога.

Вежбе разумевања саслушаног или прочитаног текста, дија

Давање комплекснијих одговора на постављено питање и по
стављање питања.
Репродуковање у основним цртама саслушаног или написа
ног текста, дијалога.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине; анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др.; језичкостилска анализа.
Причање о самостално одабраној теми на основу сачињеног
плана. Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и
збивањима уз давање најосновнијих података.
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Разговор о прочитаним текстовима, ТВ-емисијама и другим
темама у оквиру предвиђене тематике.
Описивање слике, фотографије и сл.
После усменог савладавања предвиђених облика изражавања
увежбавати одговарајуће облике у писаној форми.
Један писмени задатак у току школске године.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: различита занимања, основне информације о одре
ђеним занимањима; основна терминологија из природних наука;
ваннаставне активности ученика.
Из живота младих: млади код нас и у свету; достигнућа мла
дих (млади таленти и др.); научнопопуларне теме; слободно време
младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), на
родно и уметничко стваралаштво; карактеристични обичаји уже и
шире средине; значајни културни споменици; научне институције;
штампа (врсте, рубрике).
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања код нас и
у свету; најзначајнији догађаји из историје.
Комуникативне функције: исказивање симпатије, компли
мента, захвалности, савета, (не)допадања, одушевљења, претпо
ставке, наде, саосећања и др.; изражавање и усаглашавање ставо
ва; упозорење, подстицање, доказивање.
ЈЕЗИК
Синтакса
Падежни систем. Независни и зависни падежи. Независни
падежи, падежне конструкције с предлозима, падежи обавезно
праћени детерминаторима.
Субјекат – једна реч, субјекатски скуп. Предикат – једна реч,
предикатски скуп. Објекат – једна реч, објекатски скуп, објекатска
реченица. Атрибут – једна реч, скуп речи, атрубутска реченица.
Исказивање места, времена, начина, узрока, намере/услова/.
Основна значења глаголских облика: презент, перфекат/ао
рист, имперфекат, плусквамперфекат, футур I, футур II, императив,
потенцијал, инфинитив, глаголски придеви, глаголски прилози.
Правопис.
Писање зареза.
РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)
Иво Андрић: На Дрини ћуприја (одломци)
Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (одломак)
Бранислав Нушић: Госпођа министарка (одломак)
Милутин Бојић: Плава гробница
Милован Глишић: Прва бразда
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (песма по избору)
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Симо Матавуљ: Пилипенда
Борисав Станковић: У ноћи
Народна балада: Смрт Омера и Мериме
Народне приповетке: Девојка и кнез Јово, Девојка цара над
мудрила
Александар Поповић: Развојни пут Боре Шнајдера
Избор из савремене поезије, научно-популарне литературе,
штампе за младе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Вежбе разумевања саслушаног/прочитаног текста или ди
јалога. Постављање питања (наставник – ученик; ученик – уче
ник) ради провере разумевања прочитаног или саслушаног текста,
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дијалога. Репродуковање саслушаног/прочитаног текста или дија
лога. Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине; анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др; језичкостилска анализа.
Обавештавање и извештавање о актуелним догађајима и зби
вањима.
Разговор и дискусија о прочитаним текстовима, заједнички
погледаним ТВ-емисијама, филмским и позоришним представама
и другим темама у оквиру тематике предвиђене у програму.
Коментарисање чланака из омладинске, дневне и недељне
штампе.
Коментарисање и анализа квалитета изражавања ученика. Ре
портажа у вези са предвиђеним темама.
Вођење састанка на основу припреме.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
резимеа прочитаног/одслушаног текста, писање молбе, записника.
Један писмени задатак у току школске године.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ТЕМАТИКА
Школа: образовни систем и могућности даљег школова
ња; стручни предмети, пракса у школи, у привреди и др.; основна
стручна терминологија.
Из живота младих: слободно време (хоби, спорт) и свако
дневни живот младих.
Културни живот: из културе (садашњост и прошлост), нај
значајније културне институције уже и шире средине (позоришта,
музеји, библиотеке, галерије); новинско-издавачке куће (редакција,
припрема новина); позоришне и биоскопске представе, концерти,
изложбе; актуелна збивања из области културе.
Друштвени и привредни живот: актуелна збивања у земљи
и свету; савремени проблеми света (исхрана, очување животне
околине, образовање); савремена средства комуницирања и начин
комуницирања.
ЈЕЗИК

Језици у контакту
Језички контакти и међујезички утицаји српског и језика на
ционалних мањина у области лексике, калкирање.
РАД НА ТЕКСТУ
(10 текстова у току школске године)
Радоје Домановић: Мртво море (одломак)
Иво Андрић: Прича о кмету Симану (одломак)
Милорад Павић: Предео сликан чајем (одломак)
Данило Киш: Башта, пепео (одломак)
Петар Кочић: Кроз мећаву (одломак)
Александар Тишма: Вере и завере (одломак)
Растко Петровић: Људи говоре (по избору)
Народна песма: Смрт војводе Пријезде
Десанка Максимовић: Слово о љубави (по избору)
Алекса Шантић: Моја отаџбина
Милан Ракић: Долап
Народна песма: Ропство Јанковић Стојана
Избор из савремене поезије и прозе, научно-популарие лите
ратуре, омладинске штампе
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Разговор о прочитаним текстовима, о актуелним догађајима у
оквиру предвиђене тематике уз укључивање више учениик а у ди
јалог.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине: анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др., језичкостилска анализа.
Крађи приказ самостално погледане биоскопске и позоришне
представе.
Репортажа у вези са предвиђеним темама.
Анализа квалитета излагања ученика.
Вођење састанка, дискусије.
После усменог овладавања предвиђеним облицима изражава
ња увежбавати одговарајуће облике у писаној форми, као и писање
аутобиографије, теза за дискусију, резимеа саслушаног монолога.
Један писмени задатак у току школске године.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)

Фонетика
Мелодија реченице. Улога интонације у изражавању. Емоцио
нална обојеност исказа.
Творба речи
Основни творбени модели. Деривација: суфиксална, префик
сална, суфиксално-префиксална творба речи, творба сложеница.
Композиција.
Деминутиви, хипокристици, пејоративи, аугментативи.
Синтакса
Исказивање поређења (компаратив + ... суперлатив и друге
конструкције).
Исказивање количине (прилози, бројеви, прилог + прилог,
именица + именица; неутрализација прецизности: два-три, десе
так; предлог + број и др.
Синонимичност глаголских времена. Синонимичност глагол
ских начина.
Конгруенција у роду и броју (граматичка). Логичка конгруен
ција у роду и броју.
Структура синтаксичких јединица (синтагма и реченица; про
ста реченица; сложена реченица). Непотпуне реченице.
Лексикологија
Основне карактеристике лексике стандардног језика. Сино
ними, хомоними, антоними.
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ТЕМАТИКА
Школа: актуелне теме из живота и рада ученика; рад са даро
витим ученицима; ученичка пракса и струка; најзначајнија оства
рења из струке код нас и у свету; стручна терминологија; могућно
сти даљег школовања и рада у струци.
Из живота младих: ваншколске активности младих и њихо
во учешће у друштвеном животу; лична интересовања.
Културни живот: савремена породица; најзначајније култур
не институције из уже и шире заједнице; значајни културни дога
ђаји године; научници и уметници добитници значајних признања
из Србије; значајнији догађаји из културне прошлости Србије.
Друштвени и привредни живот: екологија, значајна тури
стичка места; нове технологије.
ЈЕЗИК
Синтакса
Персонална и имперсонална реченица /Типови имперсонал
них реченица/.
Сложена реченица. Зависна и независна реченица.
Сложене реченице (одредбене, допунске, атрибутске).
Уметнуте реченице.
Поредак реченица.
Пасивне конструкције (с трпним придевом и морфемом се).
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28. јун – 2013.
Лексикологија

Једнозначне и вишезначне речи.
Позајмљивање речи из страних језика и њихова адаптација /
суфикси и префикси страног порекла/.
Архаизми. Историцизми. Дијалектизми. Провинцијализми.
Неологизми. Варваризми. Професионализми.
Фразеолошки изрази.
Језици у контакту
Језички контакти и међујезички утицаји српског и језика на
ционалних мањина у области синтаксе.
Правопис
Управни и неуправни говор. (Доследно указивање на право
писна решења.)
РАД НА ТЕКСТУ
(8 текстова у току школске године)
Вељко Петровић: Салашар
Иво Андрић: Травничка хроника (одломак)
Милош Црњански: Сеобе I (одломак)
Меша Селимовић: Сјећања (одломак о наставницима)
Исидора Секулић: Растанак (одломак)
Милован Витезовић: Шешир господина Вујића (одломак)
Влада Булатовића – ВИБ: из Будилника
Војислав Лубарда: Вазнесење (одломак)
Слободан Селенић: избор из прозе
Васко Попа: Врати ми моје крпице
Исак Самоковлија: Носач Самуел (одломак)
Душко Радовић: афоризми
Добрица Ћосић: Корени
Душан Ковачевић: Балкански шпијун
Савремени роман (по избору)
Избор из научно-популарне литературе и омладинске штампе.
Користити и текстове других жанрова у складу са тематиком.
ГОВОРНО И ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Излагање у дужој монолошкој форми о ТВ – емисији, био
скопској, позоришној представи и другим темама у оквиру пред
виђене тематике.
Рад на литерарном тексту: репродуковање садржине: анализа
теме, места и времена догађаја, ликова, описа, идеје и др.; језичкостилска анализа.
Дискусија којом се решава актуелан проблем. /Критички ос
врт на дискусију.
Анализа квалитега излагања ученика.
После усменог овладавања предвиђених облика изражавања
увежбавати одговарајуће облике у писаној форми.
Један писмени задатак у току школске године.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Активно владање српским језиком изузетно је значајно за
остваривање циљева образовања и васпитања, односно за пости
зање његових општих исхода. У том смислу, у целокупном про
цесу образовања и васпитања ученика чији матерњи језик није
српски, посебну улогу има настава српског као нематерњег јези
ка. Од успешности ове наставе у великој мери зависи способност
ученика да се укључе у ширу друштвену заједницу, њихова ефи
касна комуникација с говорним представницима већинског језика,
мотивација за учење и могућност даљег школовања, стручног уса
вршавања, запошљавања, као и формирање става према већинском
народу и другим народима и њиховим културним особеностима. У
настави српског као нематерњег језика тежи се постизању адитив
не двојезичности, која непосредно доприноси развоју и поштова
њу језичке и културне равноправности, толеранције и уважавању
различитости.
Наставни програм српског као нематерњег језика за сред
њу школу представља продужетак програма основне школе и
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обезбеђује континуитет наставе овог предмета. Стога је неопх од
но да се наставник упозна са садржајем програма предмета српски
као нематерњи језик за основну школу.
Концепција програма српског као нематерњег језика заснива
се на синтези релевантних научних сазнања из лингвистике, пси
холингвистике, социолингвистике, теорије комуникације и других
научних дисциплина које су у вези са учењем језика. За успешну
примену овог програма неопходно је да наставник буде упознат
са савременим приступима и достигнућима из методике наставе
страног језика и методике наставе матерњег језика.
С обзиром на то да је основни циљ наставе овога предмета
продуктивно овладавање српским језиком и оспособљавање уче
ника за комуникацију у свакодневним ситуацијама, организација
ове наставе треба да се, првенствено, базира на принципима кому
никативног приступа у усвајању и учењу језика. С тим у складу,
приоритет има практична употреба језика и овладавање функцио
налним знањима. Осим општег регистра елемената српског језика
(лексичког, граматичког и комуникативног), потребно је у наставу
укључити и специфичности језика струке (стручну терминологију,
елементе функционалног стила струке и специфичне комуникатив
не јединице) да би се ученици оспособили за комуникацију о тема
ма у оквирима одабраног стручног профила.
Програм за српски као нематерњи језик распоређен је у че
тири основне области: тематика, рад на тексту, говорно и писме
но изражавање и језик. Оне се међусобно допуњују и прожимају.
Предвиђене тематске области, дате у одељку тематика, реализују
се и приликом обраде текстова из лектире, на часовима говорног и
писменог изражавања, а могу бити укључене и на часовима јези
ка. Оптимално је да се укупан фонд часова равномерно распореди
на часове рада на тексту (18–22), говорног и писменог изражава
ња (18–22), језика (18–22), понављања, систематизације и провере
знања (5–10 часова).
У настави је потребно адекватну пажњу посветити развијању
сва четири основна вида језичке делатности: разумевању говора,
говорењу, читању и писању. Усмене делатности (разумевање го
вора и говорење), као примарне и присутне у сваком акту језичке
делатности, треба да претходе писменим делатностима (читању и
писању) и треба им посветити више времена. Међу комплексним
језичким делатностима највећи акценат ставља се на оспособљава
ње за дијалог, односно интеракцију у којој се смењују иницирање
и реакција у оквиру комуникативног чина.
Наставу језика (граматике) треба организовати као средство
учења употребе језика, без нефункционалног учења граматичких
правила и парадигми. Граматичке елементе треба презентовати и
увежбавати у контексту, у реалним говорним ситуацијама. Да би се
постигла очекивана језичка компетенција, неопходно је организо
вати различите типове језичких вежби усмерених на стварање на
вика правилне употребе граматичких категорија. Категоријама ко
је ученици немају у свом матерњем језику, или које представљају
разлику у односу на ситуацију у њиховом језику, треба посветити
више вежби и више времена. Ученике треба подстицати и на уоча
вање сличности и разлика српског и матерњег језика, али и ширих,
културолошких карактеристика, које се одражавају и у језику.
Штиво у настави српског као нематерњег језика има више
струку функцију. Оно даје основу за разговор о разноврсним те
мама кроз који се увежбава ново језичко градиво и нова лексика,
чиме се култура изражавања ученика подиже на виши ниво. Тек
стови су основ и за упознавање културе народа који говоре овим
језиком. Наставник има могућност да прави избор у складу са по
требама, могућностима и интересовањима ученика. Одабрани тек
стови треба да обухвате целокупну тематику предвиђену програ
мом. Поред аутентичних књижевних текстова, у настави треба да
буду заступљени и текстови других функционалних стилова (раз
говорни, научнопопуларни, новинарски, административни...) да би
ученици стекли способност разликовања и адекватне примене од
говарајућих форми изражавања. У складу са стручним профилом,
наставник треба да обезбеди и адекватне текстове с тематиком из
струке. За потребе обраде садржаја из граматике треба предвидети
и текстове чија је основна сврха илустровање појединачних делова
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језичког система. Ти текстови могу бити конструисани или аутен
тични и морају бити засићени језичком појавом која се увежбава
или изучава.
У сваком сегменту наставе треба тежити томе да ученици бу
ду активни и мотивисани за рад. Овоме доприноси правилан ода
бир метода и методских поступака, усклађених с наставним садр
жајем, темом, узрастом, интересовањима и предзнањем ученика.
Ученике треба стављати у ситуацију да питају, закључују, откри
вају, анализирају, систематизују, односно треба их подстицати на
самосталност у стицању знања и вештина. Улога наставника у
наставном процесу и даље је веома битна, али је она у већој ме
ри усмерена на припрему, организацију наставног процеса и коор
динирање рада ученика. Припремајући се за час наставник осми
шљава приступ градиву, одабира и конструише вежбе у складу са
циљем и задацима часа, опредељује се за примену одговарајућих
наставних средстава, припрема дидактички материјал. Располо
живо време распоређује економично и рационално, водећи рачу
на о томе да теоријску страну обраде градива сведе на меру која
обезбеђује његову практичну примену. Већи део времена треба
одвојити за увежбавање предвиђених садржаја путем разноврсних
граматичких, лексичких и комуникативних вежби, а потребно је,
периодично, организовати и посебне часове обнављања и система
тизације градива.
Ниво знања ученика из основне школе, у погледу овладано
сти српским језиком, веома је различит. Зато настава српског као
нематерњег језика не може бити једнообразна и у њој се морају
уважавати различите могућности и потребе ученика различитих
средина и различитих матерњих језика. Она мора обезбедити ин
дивидуално напредовање ученика у савладавању језичких и ко
муникативних вештина, што подразумева достизање различитих
нивоа исхода зависно од конкретних могућности. Ово се постиже
диференцијацијом и инидивидуализацијом наставе путем разли
читих облика рада, као што су индивидуални, групни, и рад у па
ровима. Овакав приступ подразумева да се различитим ученицима
могу задавати различита задужења и задаци.
Домаћи задаци у настави овог предмета имају значајну улогу
јер омогућавају ученицима више контакта са српским језиком, што
је нарочито важно у хомогеним срединама где српски језик није
присутан у свакодневном животу. Циљ домаћих задатака најчешће
је увежбавање и утврђивање градива обрађеног на часу, погодни
су за писмено вежбање усмено обрађеног садржаја, али повреме
но треба задати и задатак који ће бити припрема за обраду новог
градива. Могуће је, и препоручљиво, да се индивидуализација и
диференцијација остварује и задавањем различитих домаћих зада
така различитим ученицима.
Наставу нематерњег језика треба повезати са наставом јези
ка ученика, али и са свим другим предметима. Посебан значај има
повезивање са стручним предметима. Успостављање корелације
међу предметима и коришћење искустава и знања која су учени
ци стекли на матерњем језику доприносе економичности и ефи
касности ове наставе. Ученике треба систематски навикавати и на
самостално долажење до информација, коришћење граматичких
приручника, речника и других извора.
Редовно праћење и вредновање напредовања ученика омогу
ћава увид у степен усвојености градива и скреће пажњу на евенту
алне проблеме и празнине у знању. На основу тих сазнања настав
ник усмерава даљи рад и планира наставу. Облици проверавања и
оцењивања ученичких постигнућа зависе од природе градива на
које је усмерено. С обзиром на комуникативну усмереност наста
ве овог предмета, проверавање и оцењивање знања, умења и нави
ка не сме да се сведе на тестове и писмене задатке. Акценат мора
бити стављен на говорну делатност при чему се не смеју занема
рити ни рецептивне делатности (разумевање говора и разумевање
прочитаног текста). Ученике треба оспособљавати и за објективно
вредновање сопственог рада и рада других ученика. Оцена треба
да буде одраз стечених знања, способности и формираних навика,
али и активности и залагања ученика. Објективно и реално оце
њивање има значајну васпитну и подстицајну улогу и доприноси
остваривању како циљева наставе овог предмета, тако и општих
циљева образовања и васпитања.
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ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним
вештинама и развијање способности и метода учења страног је
зика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;
развијање способности за самостално, аутономно учење, траже
ње, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом јези
ку и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање
на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функ
ционисању страног и матерњег језика.
Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која
је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом
и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење другог и трећег страног језика;
– до краја трећег разреда средње стручне школе савладају пр
ви страни језик до нивоа Б1 према Заједничком европском оквиру.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама ва
рирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и чи
тање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне вештине
(говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да буду
за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно).
Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално,
специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности
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Тематика
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Општа тематика

Из живота младих: забавни и спортски живот.
Породица и друштво: средства јавног информисања; просла
ве, празници.
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: значајни привредни и културни центри; примери
људске солидарности; из живота и рада познатих људи.
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: дружење, слободно време.
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у
разним ситуацијама.
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: природна блага; нове технологије и њихова приме
на; збивања у свету.
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
Стручна тематика (од 20 до 50 одсто од укупног годишњег
фонда часова)
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је
садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да
обухватају следећу тематику везану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти,
опрема;
– Припрема, производња, процес рада, пружање услуга, пако
вање, складиштење и контрола производа;
– Прописана документација везана за струку;
– Мере заштите и очувања радне и животне средине;
– Праћење новина у области струке;
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
– Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта.
– Слагање времена
I know that he likes/liked/will like you.
– Неуправни говор
а) изјаве са променом глаголског времена
(уводни глагол у једном од прошлих времена)
„I‘ll come as soon as I can”. He said that he would come as soon
as he could.
б) питања са променом реда речи и променом глаголског вре
мена
(уводни глагол у једном од прошлих времена)
Yes/no questions
„Can you swim?” He asked if I could swim.
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–„WH”.
„Where do you live?” He asked where I lived.
– погодбене реченице
– реалне
I‘ll come if I can.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Одређени члан уз називе планинских венаца, имена земаља,
река, мора и океана
the Alps, the USA, the Thames, the Adriatic, the Atlantic
– Одређени члан уз називе музичких инструмената
Не plays the piano.
– Нулти члан уз називе континената, земаља, језера, поједи
начних планина и острва, уз називе празника – America, Scotland,
Lake Michigan, Ben Nevis, Greenland, May Day
– Члан уз називе новина и часописа – Vogue, The New York
Times
2. Именице
Множима најчешћих сложеница
grandfather, armchair, sportsman и др.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Присвојне заменице (разумевање)
The coat is hers.
– Неодређене заменице – somebody, something; anybody,
anything
Somebody is knocking at the door. He didn‘t see anything.
б) Детерминатори
– Упитни детерминатори
What films do you like? Whose son is he?
– Одрични детерминатор no
There‘s no water in the glass. He has no friends.
4. Придеви
Неправилно поређење
He is better than Paul. Who is the best basketball player in your
class?
5. Бројеви
Четири рачунске радње
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– The Past Perfect Tense
She had left before I came.
– The Past Continuous Tense (разумевање);
за истицање дужег трајања једне прошле радње у односу на
другу прошлу радњу
They were having tea when the light went out.
– Непотпуни глаголи should, would
You should see the doctor. Would you close the door, please?
– Пасивне конструкције ca директним и индиректним објек
том (без формалног претварања актива у пасив и обратно)
The book was given to her. She was given a nice present.
2. Прилози
Поређење прилога
fast-faster-fastest; cleverly-more cleverly-most cleverly
IV. ОРТОГРАФИJA
Писање великих слова.
V. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу придева
im-, ir-, un-; -able, -full, -less и др.
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA
Најчешћи идиоми и фразе
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VII. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Употреба двојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Сложена реченица
а) номинална
They all know that she won‘t do it again.
б) временска
She‘ll come back as soon as she can.
в) намерна
He divided the paper so that Mary could have the last page.
г) релативна
The boy who/that was here yesterday is my cousin.
The fish which/that I ate this morning wasn‘t good. (Обратити
пажњу на контактне реченице)
Погодбене реченице
Погодбена потенцијална реченица (Р)
If I had the time, I would go to the cinema.
Скраћивање клауза (P)
а) временских клауза
(As I was) Coming home I met an old friend of mine.
б) релативних клауза
The man (who is) sitting next to her is my best friend.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Обновити научене употребе члана
– Неодр еђени члан уз имена занимања и у изразима за коли
чину и време
He is a teacher. The apples were 15 dinars a kilo. He drove 60
miles an hour.
2. Именице
– Множина именица страног порекла (Р)
stimulus/stimuli, analysis/analyses
– Адјективална употреба именица
love poems, mountain river и др.
– Други номинали – герунд
а) у функцији субјекта
Smoking is a bad habit.
б) у функцији објекта
I like reading.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Релативне заменице – who, which, whose, what, that
This is the man who you met last night. The book which I brought
this morning is Mary‘s. I saw the man that you told me about.
– Повратне заменице
John has hurt himself.
– Одричне заменице (nobody, nothing)
I saw nobody and heard nothing.
– Детерминатори
Обновити научене детерминаторе
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
5. Бројеви
Децимали и разломци
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– Пасивне конструкције (future/present perfect) (Р)
2. Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога
у реченици.
– Конверзија прилога и придева (Р)
early, fast, pretty и др.
Не is a fast runner. Не runs fast.
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– Прилози изведени са -lу, уз промену значења
– Не works hard. Не hardly works at all.
3. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола dis-, mis-,
on-; -en, -ize
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење стручног речника
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица
Експлицитне зависне реченице:
finale (Lo faccio perchè voi siate felici)
causale (Sono triste perchè ho sbagliato)
concessiva (Guardo il film, benchè non mi interessi) с одговара
јућим везницима: perchè/affinchè; sebbene/benchè/anche se; poichè/
siccome и сл.
Зависна реченица у коњунктиву
Коњунктив прошлих времена (congiuntivo passato, congiuntivo
imperfetto, congiuntivo trapassato) – облици и употреба (рецептивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo che oggi faccia freddo.
– жеље: Spero che Maria venga.
– заповести, воље: E’ necessario che tu finisca questo lavoro.
Погодбени начин (condizionale presente, condizionale passato).
Хипотетичне реченице (реалне, потенцијалне, иреалне, ме
шовите):
Se fa bel tempo, andiamo in gita.
Se facesse tempo andremmo in gita.
Se avesse fatto bel tempo, saremmo andati in gita.
Se avesse fatto bel tempo stamattina, adesso saremmo in gita.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Глагол
Императив:
Императив глагола avere, essere, sapere.
Члан
Употреба члана уз присвојни придев, именицу и описни при
дев (Il mio fratello maggiore).
Основна правила о употреби члана уз властите именице. (Vado
a Milano. La mia Roma è cambiata molto. Torno dalla Francia mercoledì).
Именица
Именице без облика множине или једнине.
Множина именица на -co, -ca, -go, -ga.
Именице с наставком -ista, -tore, -aio; други суфикси за изво
ђење имена вршиоца радње.
Именице centinaio и migliaio и њихова множина.
Придев
Поређење придева: позитив, компаратив, суперлатив.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo;
разлика у значењу.
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Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога assai, molto, troppo. Суфикс – issimo.
Редни бројеви (1–10.); наставак -esimo за грађење осталих
редних бројева.
Присвојни придеви altrui и proprio.
Непроменљиви придеви.
Основни суфикси за алтерацију придева.

Придев

Заменица

Релативна заменица il quale.
Личне заменице у служби субјекта које су мање заступљене у
говорном језику (egli, esso, essa, essi, esse).
Показне заменице codesto, stesso, medesimo.

Здружени облици ненаглашених заменица.
Релативна заменица cui.
Синтагма члан (са предлогом или без њега) + cui са релатив
но – посесивно вредношћу.
Заменица si и њено значење (повратно, безлично, пасивно).
Речца ecco и ненаглашене личне заменице.
Речце
Речце ci и ne и ненаглашене заменице lo, la, li, le.
Речца не с прилошком (Ne torno adesso) и заменичком вредно
шћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредно
шћу (Marco? Ci ho parlato ieri).

Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве (у служби означавања нечијих
година: quarantenne, sulla quarantina).
Морфолошке одлике придева santo, grande.
Заменица

Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Лексикографија
Ученик треба да се обучи да правилно користи речник, и да
се упозна са неким основним појмовима из области лексикографи
је. Опис одреднице у речнику.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасив
Са глаголом venire.
Са глаголом andare.
Нелични глаголски облици
Infinito
Infinito passato
Партицип прошли (participio passato).
Партицип презента (participio presente).
Futuro anteriore (предбудуће време)
Quando sarai arrivata a Firenze sarai stanca.
Passato remoto правилних глагола.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
–временска
– лативна
Безличне конструкције
E’ meglio che, è bene che, è utile che, è facile che,
(указати на употребу коњунктива у овим реченицама).

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Негација
Проширење листе одричних речи:
nirgends, nirgendwo, niemals, gar nicht, nirgendwohin; niemals
(nirgends, nirgendwo, nirgendwohin)
Das habe ich niemals gehört. Das ist gar nicht schwer.
kein esfalls, keineswegs
Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs he
ute ankommen.
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости
и будућности (Р)
Стање остварено у прошлости
1. перфект пасива радње
Das Haus ist vor Jahren gebaut worden.
Стање које ћe се остварити у будућности
2. футур пасива радње
Darüber wird noch gesprochen werden.
Одредбе квантитета
Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачунске
радње. Монете.
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei
Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 Е – zwei Euro vierzig.
Сисматизација категорија којих у матерњем језику
нема или се битно разлнкују

Употреба члана уз присвојни придев и хипокористике и уз
лична имена (Il mio caro fratellino; Dov’è la Marisa?).
Посебни случајеви употребе члана уз географске појмове:
структура In tutta Italia.

Инфинитивне конструкције: zu, um...zu, ohne... zu statt...zu
Er beschloss gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher, um mit
dir zu reden. Sie verließen das Zimmer, ohne uns zu begrüssen. Statt zu
regnen begann es zu schneien.
Казивање претпоставки, начина, жeље, поређења. (Р)
Кoњуктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање
жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности.
Ewig lebe unsere Freiheit! Bein ahe wärest du zu spät gekommen.
Hätte er das gewusst!

Именица

Кондиционалне реченице

Најфреквентније именице са двојним облицима за множину
(nomi sovrabbondanti).
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.

Потенцијалне

Члан

Er wäre zufrieden, wenn du kämest Ich würde dich besuchen,
wenn ich Zeit hätte. Иреалне (P) Везник: wenn
Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.
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Намерне реченице

Пасив радње и пасив стања (P)

Везници: damit, dass
Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib
acht, dass du nicht zu spät kommst.

У функциjи истицања неког процеса и резултата или циља
неке радње, док се вршилац или узрочник радње може и не мора
навести:
Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto
wurde sehr billig verkauft.

Начинске реченице
Везници: indem, ohne dass, statt dass
Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an
mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass ich auf den Bus
warte, gehe ich lieber zu Fuss.
Поредбене/компаративна реченице (P)
Везници: wie, als, als ob
Sie ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser,
als ich еrwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank ist/wäre.
Творба речи
Заменички прилози – грађење и употреба
(wozu, womit, woran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du?
Ich denke immer daran.
Грађење сложеница
именица + именица; придев + именица; префиксација
Atomphysik, Wandtafel, Hochschule, Schnellzug, beantworten,
begrüssen, unmöglich
Изведене именице – Wohnung, Heizung, Besichtigung, usw.
Лексикографија
Употреба двојезичних речника
III РАЗРEД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Поред утврђивања градива које je обрађено и систематизова
но у претходним годинама, у овом разреду треба о6радити:
Одредбе квалитета и квантитета
Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders,
höchst, ihr, überaus (апсолутни суперлатив).
Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders /höchst/
angenehme Reise.
Потенцирање суперлатива
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Sie Ist das aüßerstschönste
Mädchen in der Schule.
Неуправни говор (P)
За истовременост конјунктив презента или претерита.
Sie sagt: „Ich schreibe einen Brief an mein en Freund.”
Sie sagt, sie schreibe /schriebe/ einen Brief an ihren Freund.
Siе sagt, dass sie...
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или
плусквамперфект конјунктива.
Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen.”
Sie sagt, sie habe /hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen.
Sie sagt, dass sie...
За радњу кoja се дешава после момента говора: футур кон
јунктива или облик „würde”.
Sie sagt: „Ich werde (würde/einen Roman von T. Mann lesen. Sie
sagt, dass sie...
Инфинитивне конструкције
Изражавање модалитета
а) sein zu + инфинитив
Dies er Problem ist zu lösen. Da ist dies er Vorgang am besten zu
beobachten.
б) lassen sich + инфинитив
Das lässt sich leicht erklären. Dies e Bruchspalte lässt sich bis
nach Bosnien verfolgen.

Модални глаголи + инфинитив презента пасива (Р)
Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei soll
te die Meinung der Gegner in Betracht genommen werden.
Ред речи у реченици са тежиштем на положају глагола
(систематизација)
Лексикологија (Р)
– сложенице, префиксација, суфиксација
– стране речи и интернационализми, термини и терминоло
гизиране речи.
Лексикографија
Стручни речници и њихово коришћење.
РУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица
Реченице с глаголским прилозима.
Употреба нет и не у реченици.
Именице
Варијанте падежних наставака (на лексичком нивоу): гени
тив једнине на у, генитив множине без наставака. Скраћенице (вуз,
комсомол, МГУ). Синоними, антоними, хомоними; међујезички
хомоними и пароним:и (на конкретној лексици у тексту).
Заменице
Опште заменице: сам, самый, любой, весь.
Придеви
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об
лика (у предикату са допуном).
Бројеви
Четири основне рачунске радње (рецептивно). Редни и збир
ни бројеви.
Глаголи
Императив за 3.л. једн. и 1 и 3. л. мн. Прошло време глагола
од инфинитива са сугласничком основом. Глаголски прилози (об
нављање и активирање). Радни глаголски придеви и трпни придев
прошлог времена (Р).
Прилози
Најфрекнентнији модели за грађење прилога: придевска
основа – О (тихо, скромно и сл.); придевска основа – И (по-русски,
практически и сл.).
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у одно
су на матерњи језик (у, около, вокруг с генитивом у одредби места,
по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у одредби
места: работать на заводе, учиться в университете и сл.).
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Везници
Најфреквентнији везници и везничке речи (xотя, прежде чем,
чтобы; что, который, где, когда и сл.).

Лексикографија
Употреба двојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)

Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и да
ље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У
другом разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном,
одричном и упитном облику за исказивање следећих односа:
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
Я был болен гриппом.
Он способен к математике.
Објекатски односи
Реченице са објектом у инфинитиву
Врач советовал мне отдохнуть.
Я уговорил товарища молчать.
Сложена реченица
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.
Брат в письме сообщает, что он летом приедет к нам.
Просторни односи
а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом
Я тебя буду ждать у (около, возле) памятника.
Она живет у своих родителей.
Мой брат работает на заводе, а сестра учится у университете.
б) Сложена реченица
Мы пошли туда, куда вела узкая трапинка.
Временски односи
а) Реченице са одредбом израженим зависним падежом
Они собираются по вечерам.
Это случилось по окончании войн
 ы.
б) Реченице са глаголским прилогом
Возвращая сь домой, я встретил товарища
Кончив работу, он поехал домой.
в) Сложена реченица
Как только скрылось солце, стало холодно.
Начински односи
а) Реченице са глаголским прилогом
Друзья возвращались домой весело разговаривая. Он поздо
ровался кивнув головой.
б) Сложена реченица
Мы всё сделали так, как сказал учитель.
Он оказался способнее, чем я предполагал.
Узрочни односи
а) Реченице с глаголским прилогом
Не находя нужного слова, он замолчал.
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня.
б) Сложена реченица
Так как брат почувствовал голод, он решил пообедать без меня.
Циљни односи

тику.

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

Ортографија
Интерпункција – основна правила.
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Реченица
Претварање пасивних конструкција у активне и обрнуто
(План выполнен заводом – Завод выполнил план).
Именице
Род абревијатура (скраћеница). Скраћенице и називи мер
них јединица из Међународног система јединица Познатији наши
и страни географски називи са специфичностима у роду, броју и
промени.
Заменице
Одричне заменице: некого, нечего. Неодређене заменице са:
-то, -нибудь, -либо; кое-.
Придеви
Посебни случајеви образовања суперлатива: величайш
 ий,
лучший, малейший. Елатив (на примерима у тексту).
Бројеви
Читање децимала и разломака: 0,1 – ноль целых одна десятая;
0,01 – ноль целых одна сотая; 0,001 – ноль целых одна тысячная;
1,1 – одна целая (одно целое) одна десятая; 2,4 – две целых четыре
десятых; 1/2 – одна вторая (половина); 3/3 – три четвертых (три
четверти).
Глаголи
Глаголски придеви – активни и пасивни (грађење и употре
ба). Глаголи кретања са префиксима
Прилози
Систематизација прилoга. Исказивање опозиције место: пра
вац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда,
здесь – сюда, где-куда и сл.
Предлози
Предлози карактеристични за стручне текстове: подобно тому,
как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате того,
что; в связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. (рецептивно).
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље
примењивати у различитим комбинацијама. У III разреду посеб
ну пажњу посвећивати моделима за исказивање следеђих односа
и значења.
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номина
тив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.
б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.
Металлы являются хорошими проводниками электричества Глина
служит сырьём для керамических изделий.
в) Реченице са копулом есть
Организм есть живое существо.
г) Реченице са это у предикату
Золото – это драгоценный металл.
д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату
Лес посажен недавно.
Проект здания создан архитектором.
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Страна 26 – Број 11
Просторни односи

Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу Я
там никогда не был, но очень хочу поехать туда.
Северная его четь лежит за полярным кругом.
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.
Поезд приближается к территории Дального Востока
Он прошёл через всю Сибирь.
Квантитативни односи
а) Реченице са одредбом за меру и количину
мороз в тридцать градусов
Предмет весом в пять килограммов.
Предмет размером (в) X единицу.
Реченице са одредбом за приближну количину приду минут
через десять.
В классе было учеников тридцать.
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Кондиционал (будуће време у прошлости); плусквамперфект.
Хипотетичне реченице (преглед све три могућности)
Si nos amis Français venaie nt, ils visiteraient Belgrade.
Si nos amis Français étaient venus (l‘année dernière), ils auraient
visité Novi Sad.
Управни и неуправни говор
Savez-vous...
Dites / Dis... Je vous demande;
Qui, où
Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le grand prix. Où se
trouve la poste? Savez-vous où se trouve la poste? Qu‘est-ce que / ce
que... Qu‘est-ce qu‘on produit dans cette usine? Je vous demande ce
qu‘on y produit. Est-ce que /si...
Est-ce que le congrès international aura lieu dans un mois? Savezvous si le congrès aura lieu?
Императив – инфинитив

Атрибутивни односи
а) Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности
замене придева именицом:
Мы долго гуляли по московским улицам –
Мы долго гуляли по улицам Москвы.
б) Реченице са атрибутом израженим предшколско-падежном
конструкцијом или падежом без предлога
Мы купили брошку из золота.
На этой улице много памятников архитектуры.
Лексикологија
Усвајање основне терминологије дате струке.

Помоћу que
Michel, venez (viens) chez nous demain.
Dites à Michel de venir demain chez nous.
Il m‘a dit: „Invite Michel“. Il m‘a dit d‘inviter Michel.
Ce film est très amusant.
Elle me dit que ce film est très amusant.
Слагање времена
Уз примену градива из претходне године, обрадити и примере
за истовремену, претходну и будућу радњу у прошлости:
Je pensais (j‘ai pensé) qu‘il était /avait été / serait/ là.
Слагање партиципа перфекта са објектом

Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица
а) Зависна реченица у индикативу;
Dès que l‘avion a atterri, les passagers sont descendus.
Pendant que nous volions au-dessus des Alpes, il y avait une
tempête...
Vous pensez (croyez, dites, vous êtes sûr) que vous passerez
l‘examen?
Изразити и помоћу инфинитива:
Vous êtes sûr de passer l‘examen? Vous pensez réussir? J‘espère
partir demain. (J‘espère que je partirai demain.)
Остале врсте реченица не обрађују се посебно; али треба ука
зати на изражавање узрока (parce que..., puis que, à cause de...), и на
смисао реченице са другим чешћим везницима када се појаве у
тексту
б) Зависна реченица у субјунктиву.
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Изражавање:
– жеље: Je souhaite qu‘elle vienne. Elle voudrait que vous l‘at
tendiez;
– заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. Il faut que vous
appreniez ces vers.
Указати на могућности изражавања помоћу инфинитива: Il
faut apprendre ces vers. Je lui conseille de finir ses études – уместо:
qu‘elle finisse...
Глаголи
Прости перфект (passé simple) – принцип творбе, препознава
ње у тексту. (Р)

La lettre que j‘ai reçue m’a fait un grand plais ir.
Лексикологија
Грађење сложеница
Значење речи (основно и пренесено)
Лексикографија
Употреба двојезичних речника.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасивне конструкције
par + агенс (L‘énergie solair e est captée par les végétaux),
de+агенс
Dans la guerre, le peuple fut sais i d‘un élan inoui.
без агенса
La lune s‘est formée, il y a au moins 4,5 milliards d‘années,
être nommé + im
Il est nommé secrétair e.
Инверзија – будући да je инверзија y упитним реченицама об
рађена раније, овде ce указује на:
– сложену инверзију (Р)
Votre ami n‘est-il pas venu?
lequel de (P)
Lequel de ces peintres préférez-vous?
комбинацију са quel (P)
Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source hi
storique.
Упитна реч + инф
Pourquoi répondre? Comment réagir?
субјекат + заменица
Depuis quand m‘attendez-vous?
субјекат + именица
Qui est cet homme?
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Инфинитив – активизирати инфинитив у функцији објекта и
иза глагола перцепције напоменутих у I и II разреду:
Il croit partir demain.
On les voit s‘intéresser au développement de la biologie.
Партицип презента
Le l‘ai écouté jouant du pian o.
Герундив
Je l‘ai écouté en jouant du piano.
On n‘invente qu‘en travaillant
Безличие конструкције
Униперсонални глаголи
il fait – il pleut – il faut
Être + привдев
il est possible, il est probable
(указати на субјунктив)
Субјунктив – утврдити што je речено y I и II разреду, активно
усвојити субјунктив презента и указати на јављање овог начина у
тзв. безличним конструкцијама и иза извесних глагола
Субјунктив перфекта – облици и употреба (Р)
Кондиционалне реченице – изражавање хипотетичности
– иреалност у садашњости
S‘il était ici maintenant, je serais heureux.
– иреалност y прошлости
S‘il avait travaillé, il aurait réussi à l‘examen.
Номинализација – активирати коришћење именице уместо
зависне реченице
Dés que l‘exposition fut ouverte, il partit.
Après l‘ouverture de l‘exposition, il partit.
Глагол – именица са истим кореном:
construire – la construction
réaliser – la réalisation
succéder – la succession

– заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario
que aprendan estos verbos.

Бројеви

Сложена реченица

Читање разломака, математичких знакова и радњи, квадрат и
куб у мерама.

основе употреба глаголких начина индикатива и субјунктива
у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска,
узрочна, последична).

Фонетика

нице

Основне самогласничке опозиције lit / lu / loup) и сл.
Везивање условљено „h aspiré” и „h mué”. Интонација рече

Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица

Хипотетичне реченице (све три могућности):
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Se me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que..., Sabes si/donde/cuando/
quién/que... Me puedes decir si/donde/cuando/quién/que ...
Лексикографија
Служење двојезичним речницима.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасивне конструкције са и без агенса
Miguel fue invitado por María.
Miguel fue nombrado secretario de la Asociación.
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута
Piesan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Manuela.
Voy a estar estudiando toda la tarde.

Безличне конструкције
са глаголима llover, nevar...
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante, …
(указати на употребу субјунктива у некима од ових реченица).
Бројеви
Разломци, математички знакови радње.
Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

а. Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás
segura, piensas) que aprobaremos el examen?
са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али треба указа
ти на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para), и на сми
сао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту.
б. Зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента (изражавање футура)
Субјунктив прошлих времена (pretérito imperfecto, pretérito
perfecto simple, pretérito perfecto compues to, pretérito pluscuamper
fecto) – облици и употреба (рецептивно).

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама и чини заокружену целину са програмом страних језика
за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног
језика започетог у основној школи.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена
задатка);
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);

Изражавање:
– бојазни: Temo que no haya llegado a tiempo.
– жеље: Espero que venga. Me gustaría que estuvieran con no
sotros.

Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако
што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама
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и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима
одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења
за учење и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида
значај:
– вештинама подучавања;
– вештинама организовања рада у учионици;
– способностима да спроводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садр
жаје;
– интекултурним ставовима и вештинама;
– знањима о естетској вредности књижевности и способно
стима да развије такво рзумевање код ученика;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.
Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете;
– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реаг ујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучих записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по уогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоевауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним шко
лама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради информисаности и оспосо
бљености за једноставну комуникацију у усменом и писаном об
лику на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се
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прогресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно
четворогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у
складу са исходима везаним за квалификације струке.
Неопх одно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања.
Стога је спектар текстова који се препоручују велики: ше
матски прикази, упутства о примени апарата, инструмената или
пак материјала, хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни
текстови чији је садржај релевантан за тематске садржаје струч
них предмета, извештаји, каталози, програми сајамских активно
сти и сл. Веома је битно у раду са таквим текстовима одредити
добру дидактичку подршку. Добро осмишљени налози упућују на
то да одређене текстове, у зависности од тежине и важности ин
формација које они носе, треба разумети глобално, селективно или
пак детаљно. Продуктивне вештине треба ограничити на строго
функционалну примену реалну за захтеве струке. То подразумева
писање кратких порука, мејлова у оквиру пословне комуникације
(поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе) и вођење усмене ко
муникације која омогућава споразумевање на основном нивоу би
ло у директном контакту са саговорником или у телефонском раз
говору.
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ III РАЗРЕДА
СЛУШАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке
и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са ин
тересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да из
медија издвоје битне информације када се ради о актуелним дога
ђајима и темама из њиховог домена интересовања односно струке.
Ученик може да:
– разуме опширнија упутства и објашњења (нпр.у ситуација
ма таком наставе) и да их примењује;
– прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича
о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саго
ворнику узвраћа питања и моли за објашњење;
– разуме саопштења везана за орјентацију и сналажење у
простору и свакодневне ситуације (нпр.на телефону) и реагује на
адекватан начин;
– разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне
информације из њих и понаша се у складу са њима;
– издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емиси
ја – под претпоставком да их могу више пута чути и гледати – када
се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима
преприча, сумира и коментарише;
– приликом слушања примењује један проширени репертоар
стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање при
ликом слушања, слушање са задовољством).
ГОВОР
ИНТЕРАКЦИЈА
Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у
разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и
при том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење
других.
Ученик може да:
– изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и
равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;
– опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код дру
гих на исте;
– да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или
одбија мишљење других;
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– да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује
на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља
спонтано додатна питања;
– примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситу
ацији;
– користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања,
повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална
средства).
МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз при
прему о темама из области њиховог искуства и интересовања, опи
сујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да при
чају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући
одређени логички ток.
Ученик може да:
– изведе припремљену презентацију у вези са познатом те
мом и притом глобално објасни основне аспекте;
– извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећа
ња и реакције;
– извештава о реалним догађајима;
– користи стратегије за формирање и структурисање језичког
излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);
– да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и
мимиком или наглашавањем и интонацијом.
ЧИТАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју
и процењују различите текстове који се односе на области њихо
вих интересовања, струке и искуства.
Ученик може да:
– разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке гра
дива током наставе;
– чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне
текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови,
омладински часописи или школске новине, веб странице за младе)
као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим
темама;
– прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењу
јуће читање и читање са уживањем).
ПИСАЊЕ
Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи
текст о познатим темама и садржајима који их интересују коресте
ћи једноставне фазе и реченице.
Ученик може да:
– састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захва
љује, извињава, договара или одговара на питање;
– једноставним језичким средствима извештава о интере
сантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да дру
ге пита о истим тим стварима;
– прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да саста
ви текст према датом моделу;
– оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује
кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и за
пажање у вези са тим.
ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања којима је
недељни фонд часова 2)
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним
вештинама и развијање способности и метода учења страног је
зика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
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општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;
развијање способности за самостално, аутономно учење, траже
ње, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом јези
ку и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање
на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функ
ционисању страног и матерњег језика.
Посебан циљ наставе страног језика у средњим стучним
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која
је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом
и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше порђења у односу на сопсвену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење другог и трећег страног језика;
– до краја трећег разреда средње стручне школе савладају пр
ви страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама
варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора
и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне ве
штине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати
да буду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 про
дуктивно).
Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално,
специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа,објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности
Тематика
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и
образовање;
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Породица и друштво: чланови породице у друштвеном живо
ту; средства јавног информисања; прославе, празници; временски
услови и прогноза времена;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културноисторијски споменици догађаји из живота и рада познатих ствара
лаца; примери људске солидарности.
Стручна тематика
За стручну тематику се предвиђа:
а) за фонд од два часа недељно – до 15 одсто од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 20 одсто од укупног
годишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи
од два часа недељно.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фон
да часова за све четири године учења страног језика)
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је
садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да
обухватају следећу тематику вазану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намиринице;
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти,
опрема;
– Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола
производа;
– Организација и процес рада, пружање услуга, организација
фирме, предузећа;
– Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одго
ворности и обавезе;
– Прописана документација везана за струку;
– Мере заштите и очувања радне и животне средине;
– Праћење новина у области струке;
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку.

Општа тематка
Из живота младих: дружење, слободно време;
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у
разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа ни
ји се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји;
разни видови уметничког и научног стваралаштва; заштита кул
турног блага.
Стручна тематика
За стручну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 20% од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 30% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања
и планови за будућност; млади и међународна сарадња;
Породица и друштво: проблеми савремене породице;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике
привредног развоја; нове технологије и њихова примена у разним
сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; ме
ђународне организације и њихов значај за добробит људи и мир у
свету; познате личности из јавног и културног живота.
Стручна тематика
За стрчучну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 25% од укупног годи
шњег фонда часо ва;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 40% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта
– Питања:
а) Упитно-одрична питања
Why hasn‘t he arrived yet?
б) Идиоматска питања (P)
Do you feel like (having) a cup of coffee?
в) Tag questions
She‘s pretty, isn‘t she?
г) Кратка питања
When? Where? Who with? What about?
– Функционални типови реченица
а) Облици који имају функцију изјава
I feel very tired today.
б) Облици који имају фунцкију питања
You are coming?
в) Облици који имају функцију заповести
Go away! Will you open the window, please?
– Слагање времена
I know that he likes/liked/will like you.
– Погодбене реченице
а) реалне
I’ll come if I can.
б) потенцијалне
I would write to you if I knew your address.
в) иреалне (P)
If I had seen him, I would have told him to come.
– Неуправни говор
а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне рече
нице у једном од прошлих времена)
„I have been ill for a long time.” She said that she had been ill for
a long time.
б) питања са променом реда речи и променом глаголског вре
мена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)
–Yes/No questions
„Are you coming with us?” She asked me if I was coming with
them.
– „WH” questions
„When did you see him?” She wanted to know when I had seen him.”

28. јун – 2013.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Генерички члан
A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone
is a useful invention.
– Члан уз називе новина и часописа.
Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times
– Неодређени члан у изразима
be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time и др.
– Нулти члан уз називе празника
– Christmas, May Day
2. Именице
– Збирне именице са глаголом у једнини и множини (family,
team и др.)
My family is a large one. My family is living in different parts of
the country.
– Адјективална употреба именица
– love poems, a five pound note и др.
– Генитив мере
a mile‘s distance, a day‘s walk

б) после предлога
She is fond of reading. She left without saying anything,
Causative have/get (P)
Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
take off, give up, look after, take after, take after и др.
2. Прилози
Место прилога у реченици.
Не went to the station by taxi.
– Прилози за учесталост
usually, occasionally, sometimes и др.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола
dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Најчешћи идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење једнојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

3. Заменички облици
а) Заменице
– Показне заменице the former, the latter
Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at
languages and the latter is good at biology.
– Присвојне заменице
– The book isn‘t mine.
– Повратне заменице – емфатична употреба
– I did it myself.
б) Детерминатори
– Обновити научене детерминаторе
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I. РЕЧЕНИЦА

III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА

Сложена реченица
а) номиналне клаузе
Тhеу all knew that she wouldn‘t come.
б) релативне клаузе
– рестриктивне.
The lady who/that was here yesterday has gone to London.
I‘ve lost the book which/that I bought this morning.
Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање рела
тивне заменице у акузативу).
– нерестриктивне
My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He
got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.
в) адвербијалне клаузе
– за начин и поређење (Р)
She treats me as if I were a child.
– за место
Tell me where to go.
– за време
Come as soon as you can.
– Инверзија – иза neither, nor, so
She‘s a real beauty and so is her sister.
I can‘t swim. Neither can Mary.
I like reading. So does my brother.

1. Глаголи

II. ИМЕНИЧКА ГРУПА

4. Придеви
Придеви у номиналној функцији
the rich, the poor, the blind и др.
5. Бројеви
– Временски период са одређеним чланом
– the forties, the fifties
– Прости бројеви у функцији редних бројева
page three, act one и др.
6. Партитивни квантификатори
a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine и др.

том

Време и аспект глагола – обнављање
Пасивне конструкције – са директним и индиректним објек
The book was given to her. She was given a nice present.
а) Савезни начин (Р)
I wish I were there. I wish I could help.
– Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)
а) may, might
Не may come today. We might go to the concert tonight.
б) should, would
You should do as he says. That would be his mother.
в) ought to
You ought to go now. Ought he to work so hard?
– Герунд
а после придева busy, worth
She is busy clean ing her flat. The book is worth reading,

1. Члан
– Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом
пропорције, испред имена зграда, институција.
The book is on the table. The more I know him the less I like him.
The Empire State Building is in the USA.
– Одређени генерички члан испред придева (етника) да озна
чи нацију
The Germans wanted to defeat the British but they failed.
– Нулти члан уз географска имена, испред именица bed, pri
son, school, у паралелним структурама hand in hand, arm in arm и др.
Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school
2. Именице
– Pluralia tantum
scissors, trousers и др.
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– Релативни плуралиа тантум облици
– jeans, glasses и др.
– Синкретизам једнине и множине
means, series, species
There has been an interesting series of concerts yesterday. There
were several series of lectures at the university last year.
– Небројиве именице у функцији бројивих именица
Two coffees, please.
3. Заменички облици

they)

Заменице
– Безлична употреба личних заменица множине (we, you,

They say she left for London a week ago.
– Општа лична заменица ONE
One never knows what may happen next.
– Неодређене заменице some, somebody, someone, something
any, anybody, anyone, anything)
Someone is knocking at the door. There was something very plea
sing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?
4. Придеви/адјективали
– Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)
– as + adjective + as; not so/as + adjective + as
She is as tall as her sister. He isn‘t so/as bad as you may think.
– Партиципи
а) као адјективали
the stolen money, the wounded soldier и др.
б) у номиналној функцији
The accused stood up.
5. Бројеви
Означавање нуле у различитим контекстима
– у аритметици: nought / naught, zero
– у спорту: nil/nothing; love у тенису
– О (у бројевима телефона, соба и др.)
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– The Present Perfect Tense Ca значењем будућности
I‘ll come as soon as I have finished reading the book.
– The Future Perfect Tense (P)
I shall have written the letter by the time you come.
– Непотпуни глаголи
а) ca инфинитивом перфекта
He ought to have done it by now.
It must have been nine o‘clock when I came back home.
б) WOULD/USED TO за изражавање радње која ce понављала
у прошлости
When we were children we would/used to go swimming every
summer.
– Герунд
а) после израза (P)
It‘s no use (crying). I can‘t help (laughing).
б) после глагола continue, go on, keep on, avoid, prefer и др.
She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis.
– Објекат ca инфинитивом (P)
They want her to be a dentist.
– Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
– drink up, give in, bring over, call on и др.
2. Прилози
– Обнављање и утврђивање
– Конверзија прилога и придева – daily, early, fast, pretty…
It is a daily newspaper. It appears daily.
– Прилози изведени са – 1у, уз промену значења.
Не works hard. Не hardly works at all.

28. јун – 2013.

3. Везници
either...or, neither...nor
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Префикси и суфикси за творбу именица ca: co -dis-, in-,mis-,
over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th
V. ФОНОЛОГИЈА
Помераље акцента при промени врете речи (PERmit, perMIT)
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA
Идиоми и фразе
VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење стручног речника, речника синонима
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Адвербијалне клаузе
а) узрочна
Since we live by the river we can swim every day.
б) намерна
He left early in order to catch the 5 o‘ clock bus.
– Скраћивање клауза (P)
а) временских клауза
(As I was) coming home I met an old friend of mine.
After I had done my homework I went out for a walk.
Having done my homework I went out for a walk.
б) релативних клауза
The man (who is) sitting next to her is my best friend.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Преглед употребе члана
Члан испред властитих имена
A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?
– Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)
She was red in the face. He was wounded in the leg.
2. Именице
– Обнављање, утврђивање и систематизација множине име
ница и слагања именице са глаголом
– Множина именица страног порекла (Р)
analysis /analyses, datum /data и др.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Неодређена лична заменица ONE – PROP ONE
There are expensive shoes and there are cheap ones.
б) Детерминатори
Обнављање и утврђивање
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
Латински компаратив (Р)
prior to, inferior to, superior to
Silk is superior in quality to nylon.
5. Бројеви
Употреба редних бројева
Бројеви у функцији именице
Hundreds of people were hurt in the earthquake.
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III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи

Време и аспект – обнављање
– Инфинитив
а) после упитних речи
I don‘t know how to solve the problem. I‘ve no idea which bus
to take.
б) после придева (P)
I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.
в) BE + infinitive
The train is to leave at 9.15. The two lead ers are to meet in Mo
scow.
г) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.
– Пасивне конструкције
– Обнављање и утврђивање
– IT + passive verb + clause
It is said that... It was decided to...
2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
look up, live down, call up и др.
3. Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога
у реченици.
4. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ

и др.

Творба сложеница и деминутива
breakdown, ironing-board, humming-bird, и др.; leaf let, gosling

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИJA
Енциклопедијски речници (општи и посебни)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложена реченица
Експлицитне зависне реченице:
finale (Lo faccio perchè voi siate felici)
causale (Sono triste perchè ho sbagliato)
concessiva (Guardo il film, benchè non mi interessi) с одговара
јућим везницима: perchè/affinchè; sebbene/benchè/anche se; poichè/
siccome и сл.
Зависна реченица у коњунктиву
Коњунктив прошлих времена (congiuntivo passato, congiunti
vo imperfetto, congiuntivo trapassato) – облици и употреба (рецеп
тивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo che oggi faccia freddo.
– жеље: Spero che Maria venga.
– заповести, воље: E’ necessario che tu finisca questo lavoro.
Погодбени начин (condizionale presente, condizionale passato).
Хипотетичне реченице (реалне, потенцијалне, иреалне, ме
шовите):
Se fa bel tempo, andiamo in gita.
Se facesse tempo andremmo in gita.
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Se avesse fatto bel tempo, saremmo andati in gita.
Se avesse fatto bel tempo stamattina, adesso saremmo in gita.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Глагол
Императив:
Императив глагола avere, essere, sapere.
Члан
Употреба члана уз присвојни придев, именицу и описни при
дев (Il mio fratello maggiore).
Основна правила о употреби члана уз властите именице.
(Vado a Milano. La mia Roma è cambiata molto. Torno dalla Francia
mercoledì).
Именица
Именице без облика множине или једнине.
Множина именица на -co, -ca, -go, -ga.
Именице с наставком -ista, -tore, -aio; други суфикси за изво
ђење имена вршиоца радње.
Именице centinaio и migliaio и њихова множина.
Придев
Поређење придева: позитив, компаратив, суперлатив.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo;
разлика у значењу.
Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога assai, molto, troppo. Суфикс -issimo.
Редни бројеви (1–10.); наставак -esimo за грађење осталих
редних бројева.
Присвојни придеви altrui и proprio.
Непроменљиви придеви.
Основни суфикси за алтерацију придева.
Заменица
Здружени облици ненаглашених заменица.
Релативна заменица cui.
Синтагма члан (са предлогом или без њега) + cui са релатив
но – посесивно вредношћу.
Заменица si и њено значење (повратно, безлично, пасивно).
Речца ecco и ненаглашене личне заменице.
Речце
Речце ci и ne и ненаглашене заменице lo, la, li, le.
Речца не с прилошком (Ne torno adesso) и заменичком вредно
шћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредно
шћу (Marco? Ci ho parlato ieri).
Лексикографија
Ученик треба да се обучи да правилно користи речник, и да
се упозна са неким основним појмовима из области лексикографи
је. Опис одреднице у речнику.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Пасив
Са глаголом venire.
Са глаголом andare.
Нелични глаголски облици
Infinito
Infinito passato
Партицип прошли (participio passato).
Партицип презента (participio presente).
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Futuro anteriore (предбудуће време)
Quando sarai arrivata a Firenze sarai stanca.
Passato remoto правилних глагола.
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– временска
– релативна
Безличне конструкције
E’ meglio che, è bene che, è utile che, è facile che,
(указати на употребу коњунктива у овим реченицама).
Члан
Употреба члана уз присвојни придев и хипокористике и уз
лична имена (Il mio caro fratellino; Dov’è la Marisa?).
Посебни случајеви употребе члана уз географске појмове:
структура In tutta Italia.
Именица
Најфреквентније именице са двојним облицима за множину
(nomi sovrabbondanti).
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.
Придев
Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве (у служби означавања нечијих
година: quarantenne, sulla quarantina).
Морфолошке одлике придева santo, grande.
Заменица
Релативна заменица il quale.
Личне заменице у служби субјекта које су мање заступљене у
говорном језику (egli, esso, essa, essi, esse).
Показне заменице codesto, stesso, medesimo.

Члан
Градови који захтевају члан (L’Aia); употреба предлога ис
пред таквих градова (Vado malvolentieri all’Aia). Државе које одба
цују члан (Proviene da Cuba; Vado a Cipro).
Изостављање, употреба члана у набрајањима.
Употреба члана у пословицама.
Именица
Именице са неправилном множином (tempio – templi, dio –
dei и сл.).
Творба сложених именица и множина таквих именица (ком
бинације именице и придева: cavolfiore; cassaforte, francobollo; chi
aroscuro и сл.).
Придев
Синтетички облици компаратива и суперлатива (релативног и
апсолутног) придева alto и basso.
Синтетичко грађење суперлатива апсолутног помоћу помоћу
префикса arci-, stra-, iper-, ultra-. Идиоми са вредношћу суперлати
ва апсолутног (ricco sfondato; stanco morto, ubriaco fradicio и сл.).
Положај једног или више придева у односу на именицу.
Разлике у значењу придева у зависности од његовог положаја
уз именицу (дескриптивна и дистинктивна функција придева).
Заменица
Неодређене заменице или придеви: alcuno, ciascuno, certo, al
tro, nessuno, parecchio.
Неодређене заменице: nulla, niente, un tale, qualcosa.
Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима, енциклопедијама, лексиконима.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Пасив
Si passivante.
Нелични глаголски облици
Gerundio
Gerundio passato
Passato remoto неправилних глагола.
Stare + gerundio
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– последична
– узрочна
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Негација
Проширење листе одричних речи: nirgends, nirgendwo, nie
mals, gar nicht, nirgendwohin
Er läuft niemals (nirgends, nirgendwo, nirgendwohin)
Das habe ich niemals gehört. Das ist gar nicht schwer.
kein esfalls, kein eswegs
Das war kein esfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs he
ute ankommen.
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности
(рецептивно)
Стање остварено у прошлости
4. перфект пасива радње
Das Haus ist vor Jahren gebaut worden.
Стање коje ћe се остварити у будућности
5. футур пасива радње
Darüber wird noch gesprochen werden.
Одредбе квантитета
6. Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачун
ске радње. Монете.
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei
Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 Е – zwei Еuro vierzig.
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Систематизациja категорија којих у матерњем језику
нема или ce битно разликују

Инфинитивне конструкције: zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu .
Er beschloss gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher,mit dir
zu reden. Sie verließen das Zimmer, onhe uns zu begrüssen. Statt zu
regnen, begann es zu schneien.
Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења (рецептивно)
Кoнјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање,
жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности
Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Beinahe wärest du
zu spät gekommen. Hätte er das gewusst!
Кондиционалне реченице
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Неуправни говор (рецептивно)
За истовременост конјуктив презента или претерита.
Sie sagt: „Ich schreib e einen Brief an meinen Freund.”
Sie sagt, sie schreibe/schriebe/ einen Brief an ihren Freund. Sie
sаgt, dass sie...
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или
плусквамперфект конјунктива.
Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen.”
Sie sagt, sie habe/hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen.
Sie sagt, dass sie...
За радњу која се дешава после момента говора: футур кон
јунктива или облик „würde”.
Sie sagt: „Ich werde/würde/ einen Roman von T. Mann lesen.”
Sie sagt, dass sie...
Инфинитивнe конструкције

Потенцијалне
Er wäre zufrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen,
wenn ich Zeit hätte.
Иреалне (рецептивне)
Beзник: wenn
Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.
Намерне реченице Везници: damit, da
Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib
acht, dass du nicht zu spät kommst.
Начинске реченице
Везници: indem, ohne dass, statt dass
Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an
mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass ich auf den Autobus
warte, gehe ich lieb er zu Fuß.

Изражавање модалитета
а) sein + zu + Infinitiv
Dieses Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu
beobachten.
б) Lassen + sich + Infinitiv
Das lässt sich leicht erklären. Diese Bruchspalte lässt sich bis
nach Berlin verfolgen.
Пасив радње и пасив стања (рецептивно)
7. У функцији истицања неког процеса и резултата или циља
неке радње, док се вршилац или узрочник радње може и не мора
навести: Im Wasser wird verschiedenes Material abgelagert. Das Auto
wurde sehr billig verkauft.
Модални глаголи + инфинитив презента пасива (рецептивно)

Везници: wie, als, als ob
Die ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser,
als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.

Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei soll
te die Meinung der Gegner in Betracht genommen werden.
Лексикологија (рецептивно)
– сложенице, префиксација и суфиксација
– стране речи и интернационализми, термини и терминологи
зиране речи из општег језика.

Творба речи (рецептивно)

Лексикографија

Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)

Заменички прилози – грађење и употреба Wozu, womit, wo
ran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.
Грађење сложеница
именица + именица; придев + именица; префиксација .
Atomphysik, Wandtafel, Hochschule, Schnellzug, beantworten,
begrüßen, unmöglich Изведене именице
Wohnung, Besichtigung, Heizung usw.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њима.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Поред утврђивања градива које je обрађено и систематизова
но у претходним годинама, у овом разреду се обрађује:
Одредбе квалитета и квантитета
Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders,
höchst, überaus (алсолутни суперлатив).
Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders/
höchst/angenehme Reise.
Потенцирање суперлатива
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Sein e Arbeit war bei wei
tem die beste. Sie Ist das aüßerstschönste Mädchen in der Schule.

Стручни речници и њихово коришћење.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним раз
редима, са циљем да рецептивна употреба језика све више постаје
репродуктивна.
Партицип I и II у:
а) атрибутивној употреби
das spielende Kind; die streikenden Arbeiter; der entstehende
Strom; der ausgefüllte Antrag; die gestellten Fragen;
б) адвербијалној употреби (рецептивно)
Sie gingen erzählend durch den Garten. Sie saß lesend am Tuch.
Sie kam informiert an. Herzlich lächelnd begrüßte er sein e Gäste.
ц) предикативној употреби
Die Reis e war anstrengend. Die Fragen sind vorbereitet.
Инфинитив са zu, ohne zu, um zu, anstatt zu у функцији
еквивалентних зависних реченица (рецептивно)
Es ist wichtig pünktlich zu sein, (es ist wichtig, dass man
pünktlich ist.)
Er braucht nur einige Minuten um die Aufgabe zu lösen. (Er bra
ucht nur einige Minuten, damit er die Aufgabe löst.)
Ред речи у реченици са тежиштем нa положају глагола.
8. Cистематизација
9. Лексикографија
Енциклопедијски речници и служење њима
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица

Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у ре
ченици.
Именице
Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив
једнине на – у, генитив множине без наставака.
Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/
Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и
пароними.
Заменице
Опште именице: сам, самый, любой.
Одричне заменице: некого, нечего.
Придеви
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об
лика /у предикату са допуном/.
Бројеви
Редни и збирни бројеви.
Глаголи
Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код
грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.
Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.
Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематиза
ција.
Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/
рецептивно/.
Прилози
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска
основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски,
практически и сл./.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у одно
су на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места,
по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у одредби
места: работать на заводе, учиться в университете и сл
Везници

Сложена реченица
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.
Просторни односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.
Она живёт у своих родителей.
Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,
б) Сложена реченица
Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.
Временски односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Они собираются по вечерам.
Это случилось по окончании войн
 ы.
б) Реченице са глаголским прилогом
Возвращаясь домой, я встретил товарища.
Кончив работу, он поехал домой.
в) Сложена реченица
Как только скрылось солнце, стало холодно.
Начински односи
а) Реченице са глаголским прилогом
Друзья возвраща лись домой весело разговаривая.
Он поздоровался кивнув головой.
б) Сложена реченицаМы все сделали так, как сказал учитель.
Он оказался способнее, чем я предполагал.
Узрочни односи
а) Реченице с глаголским прилогом
Не находя нужного слова, он замолчал.
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,
б) Сложена реченица
Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,
Циљни односи
а) Реченице са одредбом у инфинитиву
Мать отпустила дочку гулять
Мы пришли проститься/чтобы проститься,
б) Сложена реченица
Чтобы правильно говорить,нужно хорошо усвоить грамматику.
Лексикологија
Најчешћи деминутиви именица и придева.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њиме.

Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем,
чтобы; что, который, где, когда и сл./.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и да
ље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II
разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одрич
ном и упитном облику за исказивање следећих односа:
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
Я был болен гриппом.
Он способен к математике.
Објекатски односи
Реченице са објектом у инфинитиву
Врачь советовал мне отдохнуть.
Я уговорил товарища молчать.

28. јун – 2013.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица
Једночлане реченице: неодређено – личне и уопштено – лич
не. Претварање неодређено – личних реченица у личне и обрнуто
/В киоске продают газеты продаются в киоске/. Претварање пасив
них конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом,
– Завод выполнил план/.
Именице
Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни гео
графски називи са специфичностима у роду, броју и промени.
Заменице
Неодређене заменице са: – то, – нибудь, – либо; кое

28. јун – 2013.
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Придеви
Посебни случајеви образована краћег облика: большой – ве
лик; маленький -мал; злой – зол. Посебни случајеви образовања
суперлатива: величайший, малейший. Елатив.
Бројеви
Читање децимала и разломка: 0,1 – ноль целых одна десятая;
0,01 – ноль целых одна сотая; 0,001 – ноль целых одна тысячная;
1,1 – одна целая /одно целое/ одна десятая; 2,4 – две целых четы
ре десятых; 1/2 – одна вторая /половина/; 3/4 – три четвёртых /три
четверти/.
Глаголи
Глаголски придеви – активни и пасивни /грађење и употреба/.
Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања
са префиксима – активно коришћење.
Прилози
Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: пра
вац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда,
здесь – сюда, где – куда и сл.

Предмет размером /в/ единицу.
б/ Реченице са одредбом за приближну количину
Я приду минут через десять
В классе было учеников тридцать.
Атрибутивни односи
а/ Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности
замене придева именицом:
Мы ддлго гуляли по московским улицам
Мы долго гуляли по улицам Москвы.
б/ Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном
конструкцијом или падежом без предлога.
Мы купили брошку из золота.
На этой улице много памятников архитектуры.
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми.
Полисемија
Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.

Предлози
Предлози карактеристични за функционалне стилове /науч
ни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в ка
честве, в процессе, в результате, вследствие, по мере, по причине,
при условии и сл. /рецептивно/.
Везници
Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно
тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в резуль
тате того, что; я связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. /рецеп
тивно/.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље
примењивати у различитим комбинацијама. У Ш разреду посеб
ну пажњу посвећивати Моделима за исказивање следећих односа
и значења:
Субјекатско-предикатски односи
а/ Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номина
тив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.
б/ Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.
Металлы являются хорошими проводниками электричества.
Глина служит сырьем для керамических изделий.
в) Реченице са копулом есть
Организм есть живое суще ство
г) Реченице за это у предикату
Золото – это драгоценный металл.
д/ Реченице с трпним глаголским придевом у предикату
Лес посажен недавно.
Проект здания создан архитектором.
Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу
Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.
Северная его часть лежит за полярным кругом.
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.
Поезд приближается к территории Дальнего Востока
Он прошёл через всю Сибирь.
Квантитативни односи
а/ Реченице са одредбом за меру и количину
Был мороз в тридцать градусов.
Предмет весом л пять килограммоа
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IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Реченица
Упитна реченица – специфичности изражавана питања у ру
ском језику.
Одрична реченица – специфичности изражавања одрицања у
руском језику.
Претварање партиципских конструција у сложене реченице и
обрнуто.
Именице
Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног си
стема јединица. Род непроменљивих именица. Именице придев
ског и партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за
грађење именица
Заменице
Преглед и систематизација заменица.
Придеви
Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих су
фикса за грађење придева.
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 – од
на целая две седьмих; 5 9/10 – пять целыих девять десятыих; 2² два
в квадрате равно четырём; 2³ – два в кубе; 28 – два в восьмой сте
пени; 2n – два в степени ен; √9 – корень квадратный из девяти ³√64
корень кубический из шестидесяти четырех.
Глаголи
Глаголски придеви – систематизација и промена Преглед нај
типичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематиза
ција усвојених глагола који се рекцијски разликују од еквивалент
них глагола у матерњем језику.
Предлози
Систематизација предлошко-падешких конструкција по се
мантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, вре
менских, узрочних, циљних, начинских и атрибутивних односа /у
обиму датих реченичних модела/.
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Везници
Сложени везници.
Реченични модели
Реченични модели уведени у наставу током претходних раз
реда обнављати тако да ученици постану свесни:
а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику
може исказати средствима различитог нивоа;
б) да се једна те исти смисао често на различите начине иска
зује у руском језику и матерњем језику ученика У IV разреду по
себну пажњу посветити следећим моделима и њиховом стилском
диференцирању;
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату
Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,
б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату
Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса
в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом
Данные подвергаются обработке в ЭВМ.
Објекатски односи
Објека уз негиране глаголе
Он не имеет права так говорить.
Разве ты не знаешь зту девушку?
Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање
од места и трасу /систематизација/
Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.
Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около
памятника
Мы повесили зеркало над умывальником.
Зеркало висит над умывальником.
Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.
Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.
К реке нужно было иди по лесу/лесом.
Временски односи
а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/
Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.
За несколько дней до начала войны он приехал домой,
б) Сложена реченица
Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.
Циљни односи
а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систе
матизација
Я иду в аптеку за лекарством.
Я иду в аптеку купить лекарство.
С целью измерения силы применяют динамометр,
б) Сложена реченица
Чтобы определить направление, нужен компас.
Узрочни односи
а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/
Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я
выполнил задание
б) Сложена реченица
‚Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.
Условни односи
Сложена реченица
Если нагревать тела, то они расширяются.
Реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом
Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял
тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.
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Правопис и интерпункција
писање –н– и -нн, – Употреба зареза код издвојених обрта,
уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених речени
ца, сложених везничких израза. Транслитерација руских речи ла
тиницом/ при телеграфском општењу/.
Лексикологија
Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Иди
оми и фразеологизми.
Лексикографија
Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Сложене реченице
а. Зависна реченица у индикативу:
Dès que l‘avion a atterri, les passagers sont descendus.
Pendant que nous volions au-dessus des Alpes, il y avait une
tempête...
Vous pensez (croyez, dites, vous êtes sûr) que vous passerez
l‘examen?
Изразити и помоћу инфинитива:
Vous êtes sûr de passer l‘examen? Vous pensez réussir? J‘espère
partir
(J‘espère que je partirai demain.)
Остале врсте реченица не обрађују се посебно; али треба ука
зати на изражавање узрока (parce que..., puisque, à cause de...) и на
смисао реченице са другим чешћим везницима када се појаве у
тексту,
б. Зависна реченица у субјунктиву:
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Изражавање:
– жеље: Je souhaite qu‘elle vienne. Elle voudrait que vous l‘at
tendiez;
– заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. Il faut que vous
appreniez ces vers.
Указати на могућности изражавања помоћу инфинитива: Il
faut apprendre ces vers. Je luis conseille de finir ses études – уместо:
qu‘elle finisse...
Прости перфект (passé simple) – принцип творбе, препознава
ње y тексту (Р)
Кондиционнал (будуће време у прошлости); плусквамперфект
Хипотетичне реченице (преглед све три могућности)
Si nos amis Français venaie nt, ils visiteraient Belgrade.
Si nos amis Français étaient venus (l‘année dernière), ils auraient
visité Novi Sad.
Прве две познате могућности ове године повезати са трећом
и разликовати значења.
Управни и неуправни говор
Savez-vous...
Dites /Dis... Je vous demande
Qui... où...
Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le grand prix. Où se
trouve la poste? Savez-vous où se trouve la poste? Qu‘est-ce que/ce
que... Qu’est-ce qu‘on produit dans cette usine? Je vous demande ce
qu‘on y produit. Est-ce que/si...:
Est-ce que le congrès international aura lieu dans un mois?
Savez-vous si le congrès aura lieu?
Императив – инфинитив
Michel, venez (viens) chez nous demain.
Dites à Michel de venir demain chez nous.
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Il m‘a dit: „Invite Michel”. Il m‘a dit d‘inviter Michel.
Ce film est très amusant.
Elle me dit que ce film est très amusant.
Слагање времена

Уз примену градива из претходне године, обрадити и примере
за истовремену, претходну и будућу радњу у прошлости:
Je pensais (j‘ai pensé) qu‘ il était /avait été/ serait/ là.
Слагање партиципа перфекта са објектом
La lettre que j‘ai reçue m‘a fait un grand plaisir.
Лексикологија
Грађење сложеница
Значење речи (основно и пренесено)
Лексикографија
Структура стручних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Пасивне конструкције
Par + agens (L‘énergie solaire est captée par les végétaux.)
de + agens
Dans la guerre, le peuple fut sais i d‘un élan inoui.
без агенса
La lune s‘est formée, il y a au moins 4,5 milliards d‘années.
être nommé + им.
Il est nommé secrétaire.
Инверзија – будући да je инверзија y упитним реченицама об
рађена раније, овде ce указује на:
– сложену инверзију (Р)
Votre ami n‘est-il pas venu?
Lequel de (p)
Lequel de ces peintres préférez-vous?
Комбинацију са quel (p)
Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source hi
storique.
Упитна реч + инф.
Pourquoi répondre? Comment réagir?
субјекат + заменице
Depuis quand m‘attendez-vous?
субјекат + именица
Qui est cet homme?
Инфинитив – активизирати инфинитив y функцији објекта и
иза глагола перцепције напоменутих у I и II разреду:
Il croit partir demain.
On les voit s‘intéresser au développement de la biologie.
Партицип презента
Le l‘ai écouté jouant du piano.
Герундив
Je l‘ai écouté en jouant du piano.
On n‘invente qu‘en travaillant.
Безличне конструкције
Униперсонали глаголи
il fait – il pleut – il faut
Etre + придев
il est possible, il est probable (указати на субјунктив)
Субјунктив – утврдити што je речено у I и II разреду, активно
усвојити субјунктив презента и указати на јављање овог начина у
тзв. безличним конструкцијама и иза извесних глагола.
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Субјунктив перфекта – облици и употреба (Р)
Кондиционалне реченице – изражавање хипотетичности
– иреалност у садашњости
S‘il était ici maintenant, je serais heureux.
– иреалност у прошлости
S‘il avait travaillé, il aurait réussi à l‘examen.
Номинализација – активирати коришћење именице уместо за
висне реченице
Dés que l‘exposition fut ouverte, il partit.
Après l‘ouverture de l‘exposition, il partit.
глагол – именица ca истим кореном:
construire – la construction
réaliser – la réalisation
succéder – la succession
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи, квадрат и
куб у мерама
Фонетика
Основне самогласничке опозиције (lit / lu / loup) и сл.
Везивање условљено „h aspiré” и „h muet”.
Интонација реченице
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Сложена реченица
– препознавање односа главне и зависне реченице у тексту;
уочавање субјунктивних конструкција
каузални однос
– узрочна реченица: parce que
Je suis fatigué parce que j’ai travaillé toute la nuit.
car
Il n‘est pas venu car il est malade.
узрочна конструкција
pour +им
Ces matières sont choisies pour la commodité du travail.
à cause de
Elle n‘est pas venue à cause des raisons connues.
Изражавање циља, намере
финална реченица
pour + инф.
pour que + субјунктив; afín de, afin que
Изражавање супротности
tandis que
Le tableau est plain, tandis que la nature est profonde.
malgré + им
Malgré l‘universalité de son oeuvre, son intérieur reste inconnu,
au lieu de + инф.
Au lieu de s‘occuper de ses trouvailles, il les a emportées dans le
laboratoire, sans que + subj. (p)
Il fut prêt à nous le dire sans attendre que les autres l‘acceptent.
суперлатив – указати на неке специфичне конструкције које се
јављају у тексту:
Une plante des plus rares.
C‘est le plus important
Le meilleur peintre de notre temps.
Venez le plus vite possible.
le seul, l‘unique + субј.
II est le seul qui soit venu.
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Лексикографија
Служење двојезичним речницима.

Бројеви

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

– Читање разломака, математичких знакова и радњи.
– Творба речи

Пасивне конструкције са и без агенса

Сложенице
le chef d‘oeuvre; l‘avant-garde; la main d‘oeuvre...
деривација речи
a) помоћу префикса:
ultra, infra, sous, sur...
б) помоћу суфикса:
able, ible, ais, ain...
Номинилизација
супстантивирање неких граматичких категорија
инфинитив:
le devoir, le pouvoir
партицип презента:
le passant, le combattant
партицип перфекта:
le passé, le blessé, la découverte
придев:
l‘inconscient, le beau, l‘essentiel
адверб:
le bien, le mal, le mieux
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Обогаћивање фонда
стручне терминологије.
Лексикографија

Miguel fue invitado por María.
Miguel fue nombrado secretario de la Asociación.
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута
Piesan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Manuela.
Voy a estar estudiando toda la tarde.
Сложена реченица
основе употреба глаголких начина индикатива и субјунктива
у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска,
узрочна, последична).
Безличне конструкције
са глаголима llover, nevar...
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante, …
(указати на употребу субјунктива у некима од ових реченица).
Бројеви
Разломци, математички знакови радње.

Употреба енциклопедијских речника
ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)

Сложена реченица

Сложена реченица

а. Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás
segura, piensas) que aprobaremos el examen?
са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quiero viajar. Pienso viajar mañana.
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али треба указа
ти на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para), и на сми
сао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту.
б. Зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Субјунктив прошлих времена (pretérito imperfecto, pretérito
perfecto simple, pretérito perfecto compues to, pretérito pluscuamper
fecto) – облици и употреба (рецептивно).

Препознавање односа главне и зависне реченице у тексту,
употреба субјунктива у зависној реченици (системски преглед вре
мена и функција; пре свега рецептивно); изражавање хипотетично
сти: кондиционалне реченице (системски преглед времена и функ
ција; пре свега рецептивно).

Изражавање:
– бојазни: Temo que no haya llegado a tiempo.
– жеље: Espero que venga. Me gustaría que estuvieran con no
sotros.
– заповести, воље: Quier o que me digas la verdad. Es necesario
que aprendan estos verbos.
Хипотетичне реченице (све три могућности):
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Se me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que..., Sabes si/donde/cuando/
quién/que... Me puedes decir si/donde/cuando/quién/que ...

Изражавање компаративности
Tan(to)... como
más / menos... que
menor/mayor... que
mejor/peor... que
Суперлатив (релативни и апсолутни: указати на разлике у
значењу)
El libro más interesante que he leído...
Es un libro interesantísimo.
Именице
системски преглед рода и броја.
Бројеви
читање разломака, математичких знакова и радњи.
Творба речи
сложенице (најчешће комбинације):
sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas, ...
деривација
а) помоћу префикса
a-, in-, anti-, super-…
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б) помоћу суфикса
– mente, -able, -so/a, ...
Номинализација најчешћих граматичких категорија
инфинитива
los deberes,
придева
el lindo, la bonita...
прилога
el bien, el mal ...
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија.
Лексикографија
Стручни и енциклопедијски речници.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама и чини заокружену целину са програмом страних језика
за основну школу, обезбеђујући тако континуитет учења страног
језика започетог у основној школи.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена
задатка);
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).
Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако
што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама
и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима
одражавају своје ставове и способности најважнији део окружења
за учење и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида
значај:
– вештинама подучавања;
– вештинама организовања рада у учионици;
– способностима да спроводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садр
жаје;
– интеркултурним ставовима и вештинама;
– знањима о естетској вредности књижевности и способно
стима да развије такво разумевање код ученика;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.
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Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете;
– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по улогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоевауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним шко
лама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособље
ности за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику
на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се про
гресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четво
рогодишњег образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу
са исходима везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се пре
поручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, деклара
ције, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за темат
ске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми
сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим тек
стовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба огра
ничити на строго функционалну примену реалну за захтеве стру
ке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру по
словне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе)
и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на
основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у
телефонском разговору.
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ IV РАЗРЕДА
СЛУШАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне пору
ке и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са
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интересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да
из медија издвоје битне информације када се ради о актуелним до
гађајима и темама из њиховог домена интересовања односно струке.
Ученик може да:
– разуме опширнија упутства и објашњења (нпр. у ситуација
ма таком наставе) и да их примењује;
– прати разговоре у свакодневним ситуац
 ијама када се прича
о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саго
ворнику узвраћа питања и моли за објашњење;
– разуме саопштења везана за оријентацију и сналажење у
простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на
адекватан начин;
– разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне
информације из њих и понаша се у складу са њима;
– издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емиси
ја – под претпоставком да их могу више пута чути и гледати – када
се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима
преприча, сумира и коментарише;
– приликом слушања примењује један проширени репертоар
стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање при
ликом слушања, слушање са задовољством).
ГОВОР
ИНТЕРАКЦИЈА
Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у
разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и при
том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење других.
Ученик може да:
– изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и
равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;
– опише сопствене циљеве, надања, снове и реаг ује код дру
гих на исте;
– да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или
одбија мишљење других;
– да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује
на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља
спонтано додатна питања;
– примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситу
ацији;
– користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања,
повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална
средства).
МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз при
прему о темама из области њиховог искуства и интересовања, опи
сујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да при
чају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући
одређени логички ток.
Ученик може да:
– изведе припремљену презентацију у вези са познатом те
мом и притом глобално објасни основне аспекте;
– извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећа
ња и реакције;
– извештава о реалним догађајима;
– користи стратегије за формирање и структурисање језичког
излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);
– да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и
мимиком или наглашавањем и интонацијом.
ЧИТАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју
и процењују различите текстове који се односе на области њихо
вих интересовања, струке и искуства.
Ученик може да:
– разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке гра
дива током наставе;
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– чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне тек
стове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови, омла
дински часописи или школске новине, веб странице за младе) као и
дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим темама;
– прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењу
јуће читање и читање са уживањем).
ПИСАЊЕ
Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи
текст о познатим темама и садржајима који их интересују користе
ћи једноставне фазе и реченице.
Ученик може да:
– састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захва
љује, извињава, договара или одговара на питање;
– једноставним језичким средствима извештава о интере
сантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да дру
ге пита о истим тим стварима;
– прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да саста
ви текст према датом моделу;
– оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује
кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и за
пажање у вези са тим.
СТРАНИ ЈЕЗИК
(за образовне профиле четворогодишњег образовања којима 
је недељни фонд часова 3)
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе страног језика је овладавање комуникативним
вештинама и развијање способности и метода учења страног је
зика; развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,
његових хуманистичких, моралних и естетских ставова; развијање
општих и специфичних стратегија учења и критичког мишљења;
развијање способности за самостално, аутономно учење, траже
ње, селекцију и синтезу информација; стицање позитивног односа
према другим језицима и културама, као и према сопственом јези
ку и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање
на отвореност у комуникацији; стицање свести и сазнања о функ
ционисању страног и матерњег језика.
Посебан циљ наставе страног језика у средњим стручним
школама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која
је неопходна да се страни језик користи ради информисаности и
оспособљености за једноставну пословну комуникацију у усменом
и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење другог и трећег страног језика;
– до краја трећег разреда средње стручне школе савладају пр
ви страни језик до нивоа Б1+ према Заједничком европском оквиру.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама ва
рирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора и
читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне вешти
не (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати да бу
ду за један ниво ниже (на пример, Б1+ рецептивно, Б1 продуктивно)
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Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак, формално, неформал
но, специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди;
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаг овање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности
Тематика
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: забавни и спортски живот; школовање и
образовање;
Породица и друштво: чланови породице у друштвеном живо
ту; средства јавног информисања; прославе, празници; временски
услови и прогноза времена;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: теме из савременог живота; одабрани културноисторијски споменици догађаји из живота и рада познатих ствара
лаца; примери људске солидарности.
Стручна тематика
За стручну тематику се предвиђа:
а) за фонд од два часа недељно – до 15% од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 20% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у сваком полугодишту за фонд већи
од два часа недељно.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

б) за фонд већи од два часа недељно – до 30% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Општа тематика
Из живота младих: проблеми младих данас; избор занимања
и планови за будућност; млади и међународна сарадња;
Породица и друштво: проблеми савремене породице;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи и наших народа: природна блага и карактеристике
привредног развоја; нове технологије и њихова примена у разним
сферама живота; савремена достигнућа науке и технологије; ме
ђународне организације и њихов значај за добробит људи и мир у
свету; познате личности из јавног и културног живота.
Стручна тематика
За стручну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 25% од укупног годи
шњег фонда часова;
б) за фонд већи од два часа недељно – до 40% од укупног го
дишњег фонда часова.
Школски писмени задаци:
а) по један писмени задатак у сваком полугодишту за фонд од
два часа недељно;
б) по два писмена задатка у полугодишту за фонд већи од два
часа недељно.
Стручна тематика (од 20 до 40% од укупног годишњег фон
да часова за све четири године учења страног језика)
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је
садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл.) треба да
обухватају следећу тематику везану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намирнице;
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти,
опрема;
– Припрема, производња, паковање, складиштење и контрола
производа;
– Организација и процес рада, пружање услуга, организација
фирме, предузећа;
– Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одго
ворности и обавезе;
– Прописана документација везана за струку;
– Мере заштите и очувања радне и животне средине;
– Праћење новина у области струке;
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку.

Општа тематика
Из живота младих: дружење, слободно време;
Породица и друштво: живот и обичаји; правила понашања у
разним ситуацијама; однос појединца према животној средини;
Из савременог живота и тековина културе и науке народа чи
ји се језик учи: збивања у свету; значајнији историјски догађаји;
разни видови уметничког и научног стваралаштва; заштита кул
турног блага.
Стручна тематика
За стручну тематику предвиђа се:
а) за фонд од два часа недељно – до 20% од укупног годи
шњег фонда часова;

Број 11 – Страна 43

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Ред речи у реченици. Место директног и индиректног објекта
– Питања:
а) Упитно-одрична питања
Why hasn‘t he arrived yet?
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б) Идиоматска питања (P)
Do you feel like (having) a cup of coffee?
в) Tag questions
She‘s pretty, isn‘t she?
г) Кратка питања
When? Where? Who with? What about?
– Функционални типови реченица
а) Облици који имају функцију изјава
I feel very tired today.
б) Облици који имају фунцкију питања
You are coming?
в)Облици који имају функцију заповести
Go away! Will you open the window, please?
– Слагање времена
I know that he likes/liked/will like you.
– Погодбене реченице
а) реалне
I’ll come if I can.
б) потенцијалне
I would write to you if I knew your address.
в) иреалне (P)
If I had seen him, I would have told him to come.
– Неуправни говор
а) изјаве са променом глаголског времена (глагол главне рече
нице у једном од прошлих времена)
„I have been ill for a long time.” She said that she had been ill for
a long time.
б) питања са променом реда речи и променом глаголског вре
мена (глагол главне реченице у једном од прошлих времена)
–Yes/No questions
„Are you coming with us?” She asked me if I was coming with them.
– „WH” questions
„When did you see him? She wanted to know when I had seen him.”
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Генерички члан
A horse is an animal. The telephone is an animal. The telephone
is a useful invention.
– Члан уз називе новина и часописа.
Vogue, The National Geographic Magazine, The New York Times
– Неодр еђени члан у изразима
be in a hurry, be at a loss, all of a sudden, in a short time и др.
– Нулти члан уз називе празника
– Christmas, May Day
2. Именице
– Збирне именице са глаголом у једнини и множини (family,
team и др.)
My family is a large one. My family is living in different parts of
the country.
– Адјективална употреба именица
– love poems, a five pound note и др.
– Генитив мере
a mile‘s distance, a day‘s walk
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– Присвојне заменице
– The book isn‘t mine.
– Повратне заменице – емфатична употреба
– I did it myself.
б) Детерминатори
– Обновити научене детерминаторе
4. Придеви
Придеви у номиналној функцији
the rich, the poor, the blind и др.
5. Бројеви
– Временски период са одређеним чланом
– the forties, the fifties
– Прости бројеви у функцији редних бројева
page three, act one и др.
6. Партитивни квантификатори
a loaf of bread, a slice of lemon, a bottle of wine и др.
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
2. Глаголи
Време и аспект глагола – обнављање
Пасивне конструкције – са директним и индиректним објектом
The book was given to her. She was given a nice present.
3. Савезни начин (Р)
I wish I were there. I wish I could help.
4. Непотпуни глаголи (са инфинитивом презента)
а) may, might
Не may come today. We might go to the concert tonight.
б) should, would
You should do as he says. That would be his mother.
в) ought to
You ought to go now. Ought he to work so hard?
– Герунд
a) после придева busy, worth
She is busy cleaning her flat. The book is worth reading,
б) после предлога
She is fond of reading. She left without saying anything,
Causative have/get (P)
Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
take off, give up, look after, take after, take after и др.
III. ПРИЛОЗИ
Место прилога у реченици.
Не went to the station by taxi.
– Прилози за учесталост
usually, occasionally, sometimes и др.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола
dis-, mis, -un, -en, -ize, -fy

3. Заменички облици

V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА

а) Заменице
– Показне заменице the former, the latter
Mary and Peter are the best pupils in class. The former is good at
languages and the latter is good at biology.

VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА

Најчешћи идиоми и фразе

Структура и коришћење једнојезичних речника.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА

Сложена реченица
а) номиналне клаузе
Тhеу all knew that she wouldn‘t come.
б) релативне клаузе
рестриктивне.
The lady who/that was here yesterday has gone to London.
I‘ve lost the book which/that I bought this morning.
Обратити пажњу на контактне реченице (изостављање рела
тивне заменице у акузативу).
– нерестриктивне
My brother Bob, whom you met yesterday, is coming with us. He
got lost on Snowdon, which was enveloped in fog.
в) адвербијалне клаузе
– за начин и поређење (Р)
She treats me as if I were a child.
– за место
Tell me where to go.
– за време
Come as soon as you can.
– Инверзија – иза neither, nor, so
She‘s a real beauty and so is her sister.
I can‘t swim. Neither can Mary.
I like reading. So does my brother.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Одређени члан у прилошким фразама, са компаративом
пропорције, испред имена зграда, институција.
The book is on the table. The more I know him the less I like him.
The Empire State Building is in the USA.
– Одређени генерички члан испред придева (етника) да озна
чи нацију
The Germans wanted to defeat the British but they failed.
– Нулти члан уз географска имена, испред именица bed, pri
son, school, у паралелним структурама hand in hand, arm in arm и др.
Africa, England, Ben Nevis, Greenland, go to bed, go to school
2. Именице
– Плуралиа тантум
scissors, trousers и др.
– Релативни плуралиа тантум облици
– jeans, glasses и др.
– Синкретизам једнине и множине
means, series, species
There has been an interesting series of concerts yesterday. There
were several series of lectures at the university last year.
– Небројиве именице у функцији бројивих именица
Two coffees, please.
3. Заменички облици

they)

Заменице
– Безлична употреба личних заменица множине (we, you,

They say she left for London a week ago.
– Општа лична заменица ONE
One never knows what may happen next.
– Неодр еђене заменице some, somebody, someone, something
any, anybody, anyone, anything)
Someone is knocking at the door. There was something very plea
sing in her eyes. Some like it hot. Did you see anyone there?
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4. Придеви/адјективали
– Компаратив једнакости и компаратив неједнакости (Р)
– as + adjective + as; not so/as + adjective + as
She is as tall as her sister. He isn‘t so/as bad as you may think.
– Партиципи
а) као адјективали
the stolen money, the wounded soldier и др.
б) у номиналној функцији
The accused stood up.
5. Бројеви
Означавање нуле у различитим контекстима
– у аритметици: nought / naught, zero
– у спорту: nil/nothing; love у тенису
– О (у бројевима телефона, соба и др.)
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање
– The Present Perfect Tense – сa значењем будућности
I‘ll come as soon as I have finished reading the book.
– The Future Perfect Tense (P)
I shall have written the letter by the time you come.
– Непотпуни глаголи
а) ca инфинитивом перфекта
He ought to have done it by now.
It must have been nine o‘clock when I came back home.
б) WOULD/USED TO за изражавање радње која ce понављала
у прошлости
When we were children we would/used to go swimming every
summer.
– Герунд
а) после израза (P)
It‘s no use (crying). I can‘t help (laughing).
б) после глагола continue, go on, keep on, avoid, prefer и др.
She kept on talking for hours. She prefers reading to playing tennis.
– Објекат ca инфинитивом (P)
They want her to be a dentist.
– Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
– drink up, give in, bring over, call on и др.
2. Прилози
– Обнављање и утврђивање
– Конверзија прилога и придева – daily, early, fast, pretty…
It is a daily newspaper. It appears daily.
– Прилози изведени са -1у, уз промену значења.
Не works hard. Не hardly works at all.
3. Везници
either...or, neither...nor
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Префикси и суфикси за творбу именица ca: co -dis-, in-, mis-,
over-; -dom, -ness, -ful,-ment, -tion, -th
V. ФОНОЛОГИЈА
Помераље акцента при промени врете речи (PERmit, perMIT)
VI. ЛЕКСИКОЛОГИJA
Идиоми и фразе
VII. ЛЕKСИКОГРАФИЈА
Структура и коришћење стручног речника, речника синонима
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IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
Адвербијалне клаузе
а) узрочна
Since we live by the river we can swim every day.
б) намерна
He left early in order to catch the 5 o‘ clock bus.
– Скраћивање клауз а (P)
а) временских клауза
(As I was) coming home I met an old friend of mine.
After I had done my homework I went out for a walk.
Having done my homework I went out for a walk.
б) релативних клауза
The man (who is) sitting next to her is my best friend.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
– Преглед употребе члана
Члан испред властитих имена
A Mr. Smith is waiting for you. Is this the Mary we met last night?
– Одређени члан уз делове тела (у пасиву и после предлога)
She was red in the face. He was wounded in the leg.

2. Двочлани глаголи (фразални и предлошки)
look up, live down, call up и др.
3. Прилози
Обнављање и систематизација врсте прилога и места прилога
у реченици.
4. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Творба сложеница и деминутива
breakdown, ironing-board, humming-bird, и др.; leaflet, gosling и др.
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе
VI. ЛЕКСИКОГРАФИJA
Енциклопедијски речници (општи и посебни)
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

2. Именице
– Обнављање, утврђивање и систематизација множине име
ница и слагања именице са глаголом
– Множина именица страног порекла (Р)
analysis /analyses, datum /data, formula/formulae и др.
3. Заменички облици
а) Заменице
– Неодређена лична заменица ONE – PROP ONE
There are expensive shoes and there are cheap ones.
б) Детерминатори
Обнављање и утврђивање
4. Придеви
Обнављање и утврђивање употребе и поређења придева
Латински компаратив (Р)
prior to, inferior to, superior to
Silk is superior in quality to nylon.
5. Бројеви
– Употреба редних бројева
– Бројеви у функцији именице
Hundreds of people were hurt in the earthquake.
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
Време и аспект – обнављање
– Инфинитив
а) после упитних речи
I don‘t know how to solve the problem. I‘ve no idea which bus
to take.
б) после придева (P)
I am glad to have met you. This bag is too heavy to carry.
в) BE + infinitive
The train is to leave at 9.15. The two lead ers are to meet in Mo
scow.
г) BE ABOUT + infinitive The plane is about to take off.
– Пасивне конструкције
– Обнављање и утврђивање
– IT + passive verb + clause
It is said that... It was decided to...
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Сложена реченица
Експлицитне зависне реченице:
finale (Lo faccio perchè voi siate felici)
causale (Sono triste perchè ho sbagliato)
concessiva (Guardo il film, benchè non mi interessi) с одговара
јућим везницима: perchè/affinchè; sebbene/benchè/anche se; poichè/
siccome и сл.
Зависна реченица у коњунктиву
Коњунктив прошлих времена (congiuntivo passato, congiunti
vo imperfetto, congiuntivo trapassato) – облици и употреба (рецеп
тивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo che oggi faccia freddo.
– жеље: Spero che Maria venga.
– заповести, воље: E’ necessario che tu finisca questo lavoro.
Погодбени начин (condizionale presente, condizionale passato).
Хипотетичне реченице (реалне, потенцијалне, иреалне, ме
шовите):
Se fa bel tempo, andiamo in gita.
Se facesse tempo andremmo in gita.
Se avesse fatto bel tempo, saremmo andati in gita.
Se avesse fatto bel tempo stamattina, adesso saremmo in gita.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Глагол
Императив:
Императив глагола avere, essere, sapere.
Члан
Употреба члана уз присвојни придев, именицу и описни при
дев (Il mio fratello maggiore).
Основна правила о употреби члана уз властите именице.
(Vado a Milano. La mia Roma è cambiata molto. Torno dalla Francia
mercoledì).
Именица
Именице без облика множине или једнине.
Множина именица на -co, -ca, -go, -ga.
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Именице с наставком -ista, -tore, -aio; други суфикси за изво
ђење имена вршиоца радње.
Именице centinaio и migliaio и њихова множина.
Придев
Поређење придева: позитив, компаратив, суперлатив.
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo;
разлика у значењу.
Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога assai, molto, troppo. Суфикс – issimo.
Редни бројеви (1. – 10.); наставак -esimo за грађење осталих
редних бројева.
Присвојни придеви altrui и proprio.
Непроменљиви придеви.
Основни суфикси за алтерацију придева.
Заменица
Здружени облици ненаглашених заменица.
Релативна заменица cui.
Синтагма члан (са предлогом или без њега) + cui са релатив
но – посесивно вредношћу.
Заменица si и њено значење (повратно, безлично, пасивно).
Речца ecco и ненаглашене личне заменице.
Речце
Речце ci и ne и ненаглашене заменице lo, la, li, le.
Речца не с прилошком (Ne torno adesso) и заменичком вредно
шћу (Marco? Ne parliamo spesso). Речца ci са заменичком вредно
шћу (Marco? Ci ho parlato ieri).
Лексикографија
Ученик треба да се обучи да правилно користи речник, и да
се упозна са неким основним појмовима из области лексикографи
је. Опис одреднице у речнику.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

Члан
Употреба члана уз присвојни придев и хипокористике и уз
лична имена (Il mio caro fratellino; Dov’è la Marisa?).
Посебни случајеви употребе члана уз географске појмове:
структура In tutta Italia.
Именица
Најфреквентније именице са двојним облицима за множину
(nomi sovrabbondanti).
Алтернативни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.
Придев
Алтеративни суфикси -etto, -ello, -uccio, -otto.
Суфикси -enne и -ina за бројеве (у служби означавања нечијих
година: quarantenne, sulla quarantina).
Морфолошке одлике придева santo, grande.
Заменица
Релативна заменица il quale.
Личне заменице у служби субјекта које су мање заступљене у
говорном језику (egli, esso, essa, essi, esse).
Показне заменице codesto, stesso, medesimo.
Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Пасив
Si passivante.

Пасив
Са глаголом venire.
Са глаголом andare.

Нелични глаголски облици

Нелични глаголски облици

Gerundio

Infinito

Gerundio passato
Passato remoto неправилних глагола.
Stare + gerundio
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.

Infinito passato
Партицип прошли (participio passato).
Партицип презента (participio presente).
Futuro anteriore (предбудуће време)
Quando sarai arrivata a Firenze sarai stanca.
Passato remoto правилних глагола.
Sto leggendo il libro.
Marco sta preparando da mangiare.
Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– временска
– релативна
Безличне конструкције
E’ meglio che, è bene che, è utile che, è facile che,
(указати на употребу коњунктива у овим реченицама).
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Сложена реченица
(указати на употребу коњунктива у некима од ових реченица)
– последична
– узрочна
Члан
Градови који захтевају члан (L’Aia); употреба предлога ис
пред таквих градова (Vado malvolentieri all’Aia). Државе које одба
цују члан (Proviene da Cuba; Vado a Cipro).
Изостављање, употреба члана у набрајањима.
Употреба члана у пословицама.
Именица
Именице са неправилном множином (tempio – templi, dio –
dei и сл.).
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Творба сложених именица и множина таквих именица (ком
бинације именице и придева: cavolfiore; cassaforte, francobollo; chi
aroscuro и сл.).
Придев
Синтетички облици компаратива и суперлатива (релативног и
апсолутног) придева alto и basso.
Синтетичко грађење суперлатива апсолутног помоћу помоћу
префикса arci-, stra-, iper-, ultra-. Идиоми са вредношћу суперлати
ва апсолутног (ricco sfondato; stanco morto, ubriac o fradicio и сл.).
Положај једног или више придева у односу на именицу.
Разлике у значењу придева у зависности од његовог положаја
уз именицу (дескриптивна и дистинктивна функција придева).
Заменица
Неодр еђене заменице или придеви: alcuno, cias cuno, certo, al
tro, nessuno, parecchio.
Неодређене заменице: nulla, niente, un tale, qualcosa.
Речце
Прилошка речца ci и ненаглашена лична заменица у служби
директног објекта (Mi ci trovi stasera; Ce la trovi stasera = Trovi Ma
ria al bar).
Лексикографија
Служење двојезичним и једнојезичним речницима, речници
ма синонима и антонима, енциклопедијама, лексиконима.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Негација
Проширење листе одричних речи: nirgends, nirgendwo, nie
mals, gar nicht, nirgendwohin
Er läuft niemals (nirgends, nirgendwo, nirgendwohin)
Das habe ich niemals gehört. Das ist gar nicht schwer.
keinesfalls, keineswegs
Das war keinesfalls die richtige Antwort. Er wird keineswegs he
ute ankommen.
Казивање радње и стања у садашњости, прошлости и будућности
(рецептивно)
Стање остварено у прошлости
– перфект пасива радње
Das Haus ist vor Jahren gebaut worden.
Стање коje ћe се остварити у будућности
– футур пасива радње
Darüber wird noch gesprochen werden.
Одредбе квантитета
– Основни, редни, децимални бројеви. Основне мере. Рачун
ске радње. Монете.
Tausend, Million, eine Hälfte, ein Viertel, eine halbe Stunde, zwei
Liter Milch, 2,40 – zwei Meter vierzig, 2,40 Е – zwei Еuro vierzig.
Систематизациja категорија којих у матерњем језику
нема или ce битно разликују
Инфинитивне конструкције: zu, um... zu, ohne... zu, statt... zu .
Er beschloss gleich nach Hause zu gehen. Ich kam früher,mit dir
zu reden. Sie verließen das Zimmer, onhe uns zu begrüssen. Statt zu
regnen, begann es zu schneien.
Казивање претпоставки, начина, жеље, поређења (рецептивно)
Кoнјунктив у простој (не сложеној) реченици за изражавање,
жеље, могућности, сумње, претпоставки, нестварности
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Ewig lebe unsere Freiheit! Möge er kommen! Bein ahe wärest du
zu spät gekommen. Hätte er das gewusst!
Кондиционалне реченице
Потенцијалне
Er wäre zufrieden, wenn du kämest. Ich würde dich besuchen,
wenn ich Zeit hätte.
Иреалне (рецептивне)
Beзник: wenn
Er wäre gekommen, wenn er die Einladung bekommen hätte.
Намерне реченице Везници: damit, da
Wir gehen so früh in die Schule, damit wir alles vorbereiten. Gib
acht, dass du nicht zu spät kommst.
Начинске реченице
Везници: indem, ohne dass, statt dass
Er betrat den Saal, indem er alle herzlichst begrüßte. Sie ging an
mir vorbei, ohne dass sie mich bemerkte. Statt dass ich auf den Autobus
warte, gehe ich lieber zu Fuß.
Поредбене/компаративне реченице (рецептивно)
Везници: wie, als, als ob
Die ist so schön, wie man mir erzählte. Alles endete viel besser,
als ich erwarten konnte. Er sieht aus, als ob er krank sei.
Творба речи (рецептивно)
Заменички прилози – грађење и употреба Wozu, womit, wo
ran...; dazu, damit, daran...) Woran denkst du? Ich denke immer daran.
Грађење сложеница
именица + именица; придев + именица; префиксација .
Atomphysik, Wandtafel, Hochschule, Schnellzug, beantworten,
begrüßen, unmöglich Изведене именице
Wohnung, Besichtigung, Heiz ung usw.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њима.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Поред утврђивања градива које je обрађено и систематизова
но у претходним годинама, у овом разреду се обрађује:
Одредбе квалитета и квантитета
Описна компарација помоћу партикула: ganz, besonders,
höchst, überaus (алсолутни суперлатив).
Sie ist eine sehr fleißige Studentin. Das war eine besonders/
höchst/angenehme Reise.
Потенцирање суперлатива
Seine Arbeit war bei weitem die beste. Sein e Arbeit war bei wei
tem die beste. Sie Ist das aüßerstschönste Mädchen in der Schule.
Неуправни говор (рецептивно)
За истовременост конјуктив презента или претерита.
Sie sagt: „Ich schreibe einen Brief an meinen Freund.”
Sie sagt, sie schreibe /schriebe/ einen Brief an ihren Freund. Sie
sаgt, dass sie...
За радњу која се десила пре момента говора; перфект или
плусквамперфект конјунктива.
Sie sagt: „Ich habe einen Roman von T. Mann gelesen.”
Sie sagt, sie habe /hätte/ einen Roman von T. Mann gelesen.
Sie sagt, dass sie...
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За радњу која се дешава после момента говора: футур кон
јунктива или облик „würde”.
Sie sagt: Ich werde /würde/ einen Roman von T. Mann lesen.
Sie sagt, dass sie...
Инфинитивнe конструкције
Изражавање модалитета
а) sein + zu + Infinitiv
Dieses Problem ist zu lösen. Da ist dieser Vorgang am besten zu
beobachten.
б) Lassen + sich + Infinitiv
Das lässt sich leicht erklären. Dies e Bruchspalte lässt sich bis
nach Berlin verfolgen.
Пасив радње и пасив стања (рецептивно)
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Именице
Варијанте падешких наставака /на лексичком нивоу/: генитив
једнине на – у, генитив множине без наставака. :
Изведене и сложене именице. Скраћенице /вуз, Комсомол, МГУ/
Синоними, антоними, хомоними. Међујезички хомоними и
пароними.
Заменице
Опште именице: сам, самый, любой.
Одричне заменице: некого, нечего.
Придеви
Дужи и краћи облици придева. Обавезна употреба краћег об
лика /у предикату са допуном/.

– У функцији истицања неког процеса и резултата или циља
неке радње, док се вршилац или узрочник радње може и не мора
навести: Im Wasser wird verschied enes Material abgelagert. Das Auto
wurde sehr billig verkauft.

Бројеви

Модални глаголи + инфинитив презента пасива (рецептивно)

Императив за 3. л. једн. и 3. л. мн. Најчешћи префикси код
грађења глагола и њихова улога у промени глаголског вида.
Прошло време глагола од инфинитива са сугласничком основом.
Глаголски прилози /обнављање, активирање и систематизација.
Радни глаголски придеви и трпни придев прошлог времена/
рецептивно/.

Dabei muss die Temperatur der Luft beachtet werden. Dabei soll
te die Meinung der Gegner in Betracht genommen werden.
Лексикологија (рецептивно)
– сложенице, префиксација и суфиксација
– стране речи и интернационализми, термини и терминологи
зиране речи из општег језика.
Лексикографија
Стручни речници и њихово коришћење.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Обнављати и утврђивати градиво обрађено у претходним раз
редима, са циљем да рецептивна употреба језика све више постаје
репродуктивна.
Партицип I и II у:
а) атрибутивној употреби
das spielende Kind; die streikenden Arbeiter; der entstehende
Strom; der ausgefüllte Antrag; die gestellten Fragen;
б) адвербијалној употреби (рецептивно)
Sie gingen erzählend durch den Garten. Sie saß lesend am Tuch.
Sie kam informiert an. Herzlich lächelnd begrüßte er seine Gäste.
ц) предикативној употреби
Die Reise war anstrengend. Die Fragen sind vorbereitet.
Инфинитив са zu, ohne zu, um zu, anstatt zu у функцији
еквивалентних зависних реченица (рецептивно)
Es ist wichtig pünktlich zu sein, (es ist wichtig, dass man
pünktlich ist.)
Er braucht nur einige Minuten um die Aufgabe zu lösen. (Er bra
ucht nur einige Minuten, damit er die Aufgabe löst.)
Ред речи у реченици са тежиштем нa положају глагола.
– Cистематизација
– Лексикографија
Енциклопедијски речници и служење њима
РУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Реченица
Реченице са глаголским прилозима. Употреба нет и не у ре
ченици.

Редни и збирни бројеви.
Глаголи

Прилози
Најфреквентнији модели за грађење прилога: придевска
основа + О /тихо, скромно и сл./; придевска основа + И /по-русски,
практически и сл./.
Предлози
Најфреквентнији предлози чија се употреба разликује у одно
су на матерњи језик /у, около, вокруг с генитивом у одредби места,
по с дативом и локативом у временској одредби; в и на у одредби
места: работать на заводе, учиться в университете и сл.
Везници
Најфреквентнији везници и везничке речи /хотя, прежде, чем,
чтобы; что, который, где, когда и сл./.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене програмом за први разред и да
ље примењивати у различитим варијацијама и комбинацијама. У II
разреду посебну пажњу посветити моделима у потврдном, одрич
ном и упитном облику за исказивање следећих односа:
Субјекатско-предикатски односи
Реченице са кратким придевским обликом у предикату
Я был болен гриппом.
Он способен к математике.
Објекатски односи
Реченице са објектом у инфинитиву
Врачь советовал мне отдохнуть.
Я уговорил товарища молчать.
Сложена реченица
Врач советовал мне, чтобы я отдохнул.
Просторни односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Я тебя буду ждать у /около, возле/ памятника.
Она живёт у своих родителей.
Мой брат работает на заводе, а сестра учится в университете,
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б) Сложена реченица
Мы пошли туда, куда вела узкая тропинка.
Временски односи
а) Реченице са одредбом израженом зависним падежом
Они собираются по вечерам.
Это случилось по окончании войны.
б) Реченице са глаголским прилогом
Возвращаясь домой, я встретил товарища.
Кончив работу, он поехал домой.
в) Сложена реченица
Как только скрылось солнце, стало холодно.
Начински односи
а) Реченице са глаголским прилогом
Друзья возвраща лись домой весело разговаривая.
Он поздоровался кивнув головой.
б) Сложена реченицаМы все сделали так, как сказал учитель.
Он оказался способнее, чем я предполагал.
Узрочни односи
а) Реченице с глаголским прилогом
Не находя нужного слова, он замолчал.
Почувствовав голод, брат решил пообедать без меня,
б) Сложена реченица
Так как брат почувствовал голод, он решил победать без меня.,
Циљни односи
а) Реченице са одредбом у инфинитиву
Мать отпустила дочку гулять
Мы пришли проститься/чтобы проститься,
б) Сложена реченица
Чтобы правильно говорить,нужно хорошо усвоить грамматику.
Лексикологија
Најчешћи деминутиви именица и придева.
Лексикографија
Структура једнојезичних речника и служење њиме.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Реченица
Једночлане реченице: неодређено-личне и уопштено-личне.
Претварање неодређено-личних реченица у личне и обрнуто /В ки
оске продают газеты продаются в киоске/. Претварање пасивних
конструкција у активне и обрнуто /План вы полнен заводом,– За
вод выполнил план/.
Именице
Род абревијатура /скраћеница/. Познатији наши и страни гео
графски називи са специфичностима у роду, броју и промени.
Заменице
Неодређене заменице са: – то, – нибудь, – либо; кое
Придеви
Посебни случајеви образована краћег облика: большой – ве
лик; маленький -мал; злой – зол. Посебни случајеви образовања
суперлатива: величайший, малейший. Елатив.
Бројеви
Читање децимала и разломка: 0,1 – ноль целых одна десятая;
0,01 – ноль целых одна сотая; 0,001 – ноль целых одна тысячная;
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1,1 – одна целая /одно целое/ одна десятая; 2,4 – две целых четыре
десятых; 1/2 – одна вторая /половина/; 3/4 – три четвёртых /тр&
четверти/.
Глаголи
Глаголски придеви – активни и пасивни /грађење и употреба/.
Глаголи са значењем оба вида /рецептивно/. Глаголи кретања
са префиксима -активно коришћење.
Прилози
Систематизација прилога. Исказивање опозиције место: пра
вац паровима прилога просторног значења као нпр.: там – туда,
здесь – сюда, где – куда и сл.
Предлози
Предлози карактеристични за функционалне стилове /науч
ни, пословни, публицистички и сл./: в виде, в зависимости от, в ка
честве, в процессе, в результате, вследствие, по мере, по причине,
при условии и сл. /рецептивно/.
Везници
Везници карактеристични за функционалне стилове: подобно
тому, как; по мере того, как; в зависимости от того, как; в результате
того, что; я связи с тем, что; не смотря на то, что и сл. /рецептивно/.
Реченични модели
Реченичне моделе предвиђене за претходне разреде и даље
примењивати у различитим комбинацијама. У Ш разреду посеб
ну пажњу посвећивати Моделима за исказивање следећих односа
и значења:
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице са субјектом израженим конструкцијом: номина
тив + с + инструментал: Мы с вами опять в школе.
б) Реченице с копулама: являться, называться, служить и сл.
Металлы являются хорошими проводниками электричества.
Глина служит сырьем для керамических изделий.
в) Реченице са копулом есть
Организм есть живое существо
г) Реченице за это у предикату
Золото -это драгоценный металл.
д) Реченице с трпним глаголским придевом у предикату
Лес посажен недавно.
Проект здания создан архитектором.
Просторни односи
Реченице с прилошким одредбама за место, правац и трасу
Я там никогда не был, но очень хочу поехать туда.
Северная его часть лежит за полярным кругом.
Авала расположена в двадцати километрах от Белграда.
Поезд приближается к территории Дальнего Востока
Он прошёл через всю Сибирь.
Квантитативни односи
а) Реченице са одредбом за меру и количину
Был мороз в тридцать градусов.
Предмет весом л пять килограммоа
Предмет размером /в/ единицу.
б) Реченице са одредбом за приближну количину
Я приду минут через десять
В классе было учеников тридцать. ,
Атрибутивни односи
а) Реченице са атрибутом израженим придевом и могућности
замене придева именицом:
Мы ддлго гуляли по московским улицам
Мы долго гуляли по улицам Москвы.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

б) Реченице са атрибутом израженим предлошко-падежном
конструкцијом или падежом без предлога.
Мы купили брошку из золота.
На этой улице много памятников архитектуры.
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми.
Полисемија
Терминологија. Усвајање основне терминологије дате струке.
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
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посебну пажњу посветити следећим моделима и њиховом стил
ском диференцирању;
Субјекатско-предикатски односи
а) Реченице с глаголом представлять собой у предикату
Геометрическая фигура представляет собой часть плоскости,
б) Реченице с глаголима иметь, иметься у предикату
Мы имеем фотографии нашей планеты, сделанные из космоса
в) Реченице са аналитичким глаголским предикатом
Данные подвергаются обработке в ЭВМ.
Објекатски односи
Објека уз негиране глаголе
Он не имеет права так говорить.
Разве ты не знаешь зту девушку?

Реченица

Просторни односи

Упитна реченица – специфичности изражавана питања у ру
ском језику.
Одрична реченица – специфичности изражавања одрицања у
руском језику.
Претварање партиципских конструција у сложене реченице и
обрнуто.

Реченице с прилошким одредбама за место, правац, одвајање
од места и трасу /систематизација/
Идите вниз. Мы были внизу. Они пришли снизу.
Много таких памятников вокруг нас. Я тебя буду ждать около
памятника
Мы повесили зеркало над умывальником.
Зеркало висит над умывальником.
Солнечные лучи проходят сквозь/через стекло.
Они долго жили за границей. Они приехали из-за границы.
К реке нужно было иди по лесу/лесом.

Именице
Скраћенице и називи мерних јединица из Међународног си
стема јединица. Род непроменљивих именица. Именице придев
ског и партиципског порекла. Преглед најтипичнијих суфикса за
грађење именица
Заменице
Преглед и систематизација заменица.
Придеви
Придеви партиципског порекла. Преглед најтипичнијих су
фикса за грађење придева.
Бројеви
Читање разломака, математичких знакова и радњи: 1 2/7 – од
на целая две седьмих; 5 9/10 – пять целыих девять десятыих; 2² два
в квадрате равно четырём; 2³ – два в кубе; 28 – два в восьмой сте
пени; 2n – два в степени ен; √9 – корень квадратный из девяти ³√64
корень кубический из шестидесяти четырех.
Глаголи

Временски односи
а) Реченице с прилошком одредбом за време /систематизација/
Он родился 15 мая 1971 года. Он родился в 1971 году.
За несколько дней до начала войн
 ы он приехал домой,
б) Сложена реченица
Прежде чем ты будешь отвечать, хорошо подумай.
Циљни одлоси
а) Реченице с прилошком одредбом за циљ и намену /систе
матизација
Я иду в аптеку за лекарством.
Я иду в аптеку купить лекарство.
С целью измерения силы применяют динамометр,
б) Сложена реченица
Чтобы определить направление, нужен компас.
Узрочни односи

Глаголски придеви – систематизација и промена Преглед нај
типичнијих суфикса и префикса за грађење глагола Систематиза
ција усвојених глагола који се рекцијски разликују од еквивалент
них глагола у матерњем језику.

а) Реченице с прилошком одредбом за узрок /систематизација/
Товарищи почему-то не пришли. Благодаря помощи Друга, я
выполнил задание
б) Сложена реченица
Гак как было шумно, мы ничего не могли понять.

Предлози

Условни односи

Систематизација предлошко-падешких конструкција по се
мантичком принципу за исказивање објекатских, просторних, вре
менских, узрочних, циљних, начинских и атрибутивних односа /у
обиму датих реченичних модела/.

Сложена реченица
Если нагревать тела, то они расширяются.
реченице са конгруираним и нехонгруираним атрибутом
Учитель проверял ученические тетради. Учитель проверял
тетради учеников. Это чемпион мира по шахматам.

Везници
Сложени везници.
Реченични модели
Реченични модели уведени у наставу током претходних раз
реда обнављати тако да ученици постану свесни:
а) да се један исти смисао /значенье, однос/ у руском језику
може исказати средствима различитог нивоа;
б) да се једна те исти смисао често на различите начине ис
казује у руском језику и матерњем језику ученика У IV разреду

Правопис и интерпункција
Писање –н– и -нн, – У потреба зареза код издвојених обрта,
уводних и уметнутих речи и реченица, зависно-сложених речени
ца, сложених везничких израза. Транслитерација руских речи ла
тиницом /при телеграфском општењу/.
Лексикологија
Међујезички хомоними и пароними. Стручни термини. Иди
оми и фразеологизми.
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Лексикологија

Лексикографија
Коришћење енциклопедијских речника и енциклопедија.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)

Грађење сложеница
Значење речи (основно и пренесено)
Лексикографија
Структура стручних речника

Сложене реченице
а) Зависна реченица у индикативу:
Dès que l‘avion a atterri, les passagers sont descendus.
Pendant que nous volions au-dessus des Alpes, il y avait une
tempête...
Vous pensez (croyez, dites, vous êtes sûr) que vous passerez
l‘examen?
Изразити и помоћу инфинитива:
Vous êtes sûr de passer l‘examen? Vous pensez réussir? J‘espère
partir
(J‘espère que je partirai demain.)
Остале врсте реченица не обрађују се посебно; али треба ука
зати на изражавање узрока (parce que..., puisque, à cause de...) и на
смисао реченице
са другим чешћим везницима када се појаве у тексту,
б) Зависна реченица у субјунктиву:
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Изражавање:
– жеље: Je souhaite qu‘elle vienne. Elle voudrait que vous l‘at
tendiez;
– заповести, воље: Je veux que tu dises la vérité. Il faut que vous
appreniez ces vers.
Указати на могућности изражавања помоћу инфинитива: Il
faut apprendre ces vers. Je luis conseille de finir ses études – уместо:
qu‘elle finisse...
Прости перфект (passé simple) – принцип творбе, препознава
ње y тексту (Р)
Кондиционнал (будуће време у прошлости); плусквамперфект
Хипотетичне реченице (преглед све три могућности)
Si nos amis Français venaient, ils visiteraie nt Belgrade.
Si nos amis Français étaient venus (l‘année dernière), ils auraient
visité Novi Sad.
Прве две познате могућности ове године повезати са трећом
и разликовати значења.
Управни и неуправни говор
Savez-vous...
Dites /Dis... Je vous demande
Qui... où...
Qui a gagné le prix? Dites-moi qui a gagné le grand prix. Où se
trouve la poste? Savez-vous où se trouv e la poste? Qu‘est-ce que/ce
que... Qu’est-ce qu‘on produit dans cette usine? Je vous demande ce
qu‘on y produit. Est-ce que/si... :
Est-ce que le congrès international aura lieu dans un mois?
Savez-vous si le congrès aura lieu?
Императив – инфинитив
Michel, venez (viens) chez nous demain.
Dites à Michel de venir demain chez nous.
Il m‘a dit: „Invite Michel”. Il m‘a dit d‘inviter Michel.
Ce film est très amusant.
Elle me dit que ce film est très amusant.
Слагање времена
Уз примену градива из претходне године, обрадити и примере
за истовремену, претходну и будућу радњу у прошлости:
Je pensais (j‘ai pensé) qu‘ il était /avait été/ serait/ là.
Слагање партиципа перфекта са објектом
La lettre que j‘ai reçue m‘a fait un grand plais ir.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Пасивне конструкције
par + agens (L‘énergie solaire est captée par les végétaux.)
de + agens
Dans la guerre, le peuple fut saisi d‘un élan inoui.
без агенса
La lune s‘est formée, il y a au moins 4,5 milliards d‘années.
être nommé + им.
Il est nommé secrétair e.
Инверзија – будући да je инверзија y упитним реченицама об
рађена раније, овде ce указује на:
– сложену инверзију (Р)
Votre ami n‘est-il pas venu?
Lequel de (p)
Lequel de ces peintres préférez-vous?
Комбинацију са quel (p)
Dans quelle mesure le journal peut être utile comme source hi
storique.
Упитна реч + инф.
Pourquoi répondre? Comment réagir?
субјекат + заменице
Depuis quand m‘attendez-vous?
субјекат + именица
Qui est cet homme?
Инфинитив – активизирати инфинитив y функцији објекта и
иза глагола перцепције напоменутих у I и П разреду:
Il croit partir demain.
On les voit s‘intéresser au développement de la biologie.
Партицип презента
Le l‘ai écouté jouant du piano.
Герундив
Je l‘ai écouté en jouant du piano.
On n‘invente qu‘en travaillant.
Безличне конструкције
Униперсонали глаголи
il fait – il pleut – il faut
Etre + придев
il est possible, il est probable (указати на субјунктив)
Субјунктив – утврдити што je речено у I и II разреду, активно
усвојити субјунктив презента и указати на јављање овог начина у
тзв. безличним конструкцијама и иза извесних глагола.
Субјунктив перфекта – облици и употреба (Р)
Кондиционалне реченице – изражавање хипотетичности
– иреалност у садашњости
S‘il était ici maintenant, je serais heureux.
– иреалност у прошлости
S‘il avait travaillé, il aurait réussi à l‘examen.
Номинализација – активирати коришћење именице уместо
зависне реченице
Dés que l‘exposition fut ouverte, il partit.
Après l‘ouverture de l‘exposition, il partit.
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28. јун – 2013.
глагол – именица ca истим кореном:
construire – la construction
réaliser – la réalisation
succéder – la succession
Бројеви

Читање разломака, математичких знакова и радњи, квадрат и
куб у мерама
Фонетика
Основне самогласничке опозиције (lit / lu / loup) и сл.
Везивање условљено „h aspiré” и „h muet”.
Интонација реченице
Лексикографија
Структура стручног речника и његово коришћење
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Сложена реченица
– препознавање односа главне и зависне реченице у тексту;
уочавање субјунктивних конструкција
каузални однос
– узрочна реченица: parce que
Je suis fatigué parce que j’ai travaillé toute la nuit.
car
Il n‘est pas venu car il est malade.
узрочна конструкција
pour +им
Ces matières sont chois ies pour la commodité du travail.
à cause de
Elle n‘est pas venue à cause des raisons connues.
Изражавање циља, намере
финална реченица
pour + инф.
pour que + субјунктив; afín de, afin que
Изражавање супротности
tandis que
Le tableau est plain, tandis que la nature est profonde.
malgré + им
Malgré l‘universalité de son oeuvre, son intérieu r reste inconnu,
au lieu de + инф.
Au lieu de s‘occuper de ses trouvailles, il les a emportées dans le
laboratoire, sans que + subj. (p)
Il fut prêt à nous le dire sans attendre que les autres l‘acceptent.
суперлатив – указати на неке специфичне конструкције које
се јављају у тексту:
Une plante des plus rares.
C‘est le plus important
Le meilleur peintre de notre temps.
Venez le plus vite possible.
le seul, l‘unique + субј.
II est le seul qui soit venu.
Именице ca два рода – Pluralia tantum
Бројеви
– Читање разломака, математичких знакова и радњи.
– Творба речи
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сложенице
le chef d‘oeuvre; l‘avant-garde; la main d‘oeuvre...
деривација речи
a) помоћу префикса:
ultra, infra, sous, sur...
б) помоћу суфикса:
able, ible, ais, ain...
Номинилизација
супстантивирање неких граматичких категорија
инфинитив:
le devoir, le pouvoir
партицип презента:
le passant, le combattant
партицип перфекта:
le passé, le blessé, la découverte
придев:
l‘inconscient, le beau, l‘essentiel
адверб:
le bien, le mal, le mieux
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Обогаћивање фонда
стручне терминологије.
Лексикографија
Употреба енциклопедијских речника
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Сложена реченица
а. Зависна реченица у индикативу
Mientras vivíamos en Madrid, estudiaba español. ¿Crees (estás
segura, piensas) que aprobaremos el examen?
са инфинитивом (са модалним глаголима)
Quie ro viajar. Pienso viajar mañana.
Остале врсте реченица не обрађивати посебно, али треба указа
ти на изражавање узрока (porque, por), последице (si, para), и на сми
сао реченице са другим чешћим везницима кад се појаве у тексту.
б. Зависна реченица у субјунктиву
Употреба субјунктива презента (изражавање футура).
Субјунктив прошлих времена (pretérito imperfecto, pretérito
perfecto simple, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamper
fecto) – облици и употреба (рецептивно).
Изражавање:
– бојазни: Temo que no haya llegado a tiempo.
– жеље: Espero que venga. Me gustaría que estuvieran con no
sotros.
– заповести, воље: Quiero que me digas la verdad. Es necesario
que aprendan estos verbos.
Хипотетичне реченице (све три могућности):
Si me visitas el verano que viene, te llevaré a la playa.
Si me visitaras, te llevaría a la playa.
Se me hubieras visitado el año pasado, te habría llevado a la playa.
Управни и неуправни говор (потврдне, одричне и упитне ре
ченице, императив).
Dime si/donde/cuando/quién/que..., Sabes si/donde/cuando/
quién/que... Me puedes decir si/donde/cuando/quién/que ...
Лексикографија
Служење двојезичним речницима.
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III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 108 часова годишње)
Пасивне конструкције са и без агенса
Miguel fue invitado por María.
Miguel fue nombrado secretario de la Asociación.
Употреба инфинитива у функцији субјекта, објекта и атрибута
Piesan viajar mañana.
Es necesario estudiar lenguas extranjeras.
Hacer ejercicio es muy importante para la salud.
Estar + gerundio
Estaban discutiendo cuando entró Manuela.
Voy a estar estudiando toda la tarde.
Сложена реченица
основе употреба глаголких начина индикатива и субјунктива
у најчешћим типовима сложених реченица (релативна, временска,
узрочна, последична).
Безличне конструкције
са глаголима llover, nevar...
Ser + adjetivo: es necesario, es obligatorio, es importante, …
(указати на употребу субјунктива у некима од ових реченица).
Бројеви
Разломци, математички знакови радње.
Лексикографија
Структура стручних речника и њихово коришћење.
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 99 часова годишње)
Сложена реченица
Препознавање односа главне и зависне реченице у тексту,
употреба субјунктива у зависној реченици (системски преглед вре
мена и функција; пре свега рецептивно); изражавање хипотетично
сти: кондиционалне реченице (системски преглед времена и функ
ција; пре свега рецептивно).
Изражавање компаративности
Tan(to)... como
más / menos... que
menor/mayor... que
mejor/peor... que
Суперлатив (релативни и апсолутни: указати на разлике у
значењу)
El libro más interesante que he leído...
Es un libro interesantísimo.
Именице
системски преглед рода и броја.
Бројеви
читање разломака, математичких знакова и радњи.
Творба речи
сложенице (најчешће комбинације):
sacacorchos, paraguas, parabrisas, limpiaparabrisas, ...
деривација
а) помоћу префикса
a-, in-, anti-, super-…
б) помоћу суфикса
– mente, -able, -so/a, ...
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Номинализација најчешћих граматичких категорија
инфинитива
los deberes,
придева
el lindo, la bonita...
прилога
el bien, el mal ...
Лексикологија
Најчешћи идиоми и фразеологизми. Полисемија.
Лексикографија
Стручни и енциклопедијски речници.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм првог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама и чини заокружену целину са програмом страних језика
за основну школу, обезбеђујући тако континуит ет учења страног
језика започетог у основној школи.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци (за сваки разред по два писмена
задатка);
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно).
Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако
што се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама
и паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави (аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одра
жавају своје ставове и способности најважнији део окружења за уче
ње и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида значај:
– вештинама подучавања;
– вештинама организовања рада у учионици;
– способностима да спорводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;
– интеркултурним ставовима и вештинама;
– знањима о естетској вредности књижевности и способно
стима да развије такво рзумевање код ученика;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.
Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици;
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете;
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– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по уогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоев ауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Важан циљ у учењу страног језика у средњим стручним шко
лама је овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је
неопходна да се језик користи ради информисаности и оспособље
ности за једноставну комуникацију у усменом и писаном облику
на страном језику. Тај сегмент наставе страног језика који се про
гресивно увећава од 20 до 50% током трогодишњег односно четво
рогодишњен образовања мора да буде јасно дефинисан и у складу
са исходима везаним за квалификације струке.
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се пре
поручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, деклара
ције, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за темат
ске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми
сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим тек
стовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба огра
ничити на строго функционалну примену реалну за захтеве стру
ке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру по
словне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе)
и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на
основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у
телефонском разговору.
ОБРАЗОВНИ СТАНДАРДИ НА КРАЈУ IV РАЗРЕДА
СЛУШАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу могу да разумеју главне поруке
и детаље неке изјаве ако се ради о темама које су у складу са ин
тересовањима и узрасним карактеристикама. Они су у стању да из
медија издвоје битне информације када се ради о актуелним дога
ђајима и темама из њиховог домена интересовања односно струке.
Ученик може да:
– разуме опширнија упутства и објашњења (нпр.у ситуација
ма таком наставе) и да их примењује;
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– прати разговоре у свакодневним ситуацијама када се прича
о познатим темама; да би био сигуран у разумевање може да саго
ворнику узвраћа питања и моли за објашњење;
– разуме саопштења везана за оријентацију и сналажење у
простору и свакодневне ситуације (нпр. на телефону) и реагује на
адекватан начин;
– разуме најаве преко разгласа, издваја битне и релевантне
информације из њих и понаша се у складу са њима;
– издвоји најважније исказе из снимљених радио и ТВ емиси
ја – под претпоставком да их могу више пута чути и гледати – када
се ради о познатим темама; у стању је да садржаје својим речима
преприча, сумира и коментарише;
– приликом слушања примењује један проширени репертоар
стратегија рецепције (нпр. критичко слушање, процењивање при
ликом слушања, слушање са задовољством).
ГОВОР
ИНТЕРАКЦИЈА
Ученици могу на овом нивоу да без припремања учествују у
разговору о познатим темама и садржајима који их интересују и
при том образлажу своје лично мишљење и реагују на мишљење
других.
Ученик може да:
– изрази осећања (као нпр. изненађење, радост, тугу, бес и
равнодушност) и реагује на одговарајуће емотивне реакције;
– опише сопствене циљеве, надања, снове и реагује код дру
гих на исте;
– да започне разговор или дискусију, води их , прихвата или
одбија мишљење других;
– да у интервјуу наведе конкретне информације и реагује
на спонтана питања или води припремљени интервју и поставља
спонтано додатна питања;
– примењује језичка средства адекватна саговорнику и ситу
ацији;
– користи реторичке стратегије (форме учтивог обраћања,
повратна питања, поједностављења, реконструкције, невербална
средства).
МОНОЛОШКО ИЗЛАГАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да пред публиком говоре уз при
прему о темама из области њиховог искуства и интересовања, опи
сујући релевантне садржаје и/или процењујући их. Могу да при
чају приче и извештавају о догађајима и о сазнањима поштујући
одређени логички ток.
Ученик може да:
– изведе припремљену презентацију у вези са познатом те
мом и притом глобално објасни основне аспекте;
– извести о сопственим сазнањима и опише сопствена осећа
ња и реакције;
– извештава о реалним догађајима;
– користи стратегије за формирање и структурисање језичког
излагања (нпр. уводне и закључне формулације, кључне речи);
– да истакне значај одређених изјава пригодном гестиком и
мимиком или наглашавањем и интонацијом.
ЧИТАЊЕ
Ученици могу на овом нивоу да самостално читају, разумеју
и процењују различите текстове који се односе на области њихо
вих интересовања, струке и искуства.
Ученик може да:
– разуме комплексније захтеве и диференциране сажетке гра
дива током наставе;
– чита и разуме информативне, аргументационе, апелативне
текстове (нпр. уводи, брошуре, писма читалаца, мејлови, блогови,
омладински часописи или школске новине, веб странице за младе)
као и дуже, чак и нешто комплексније стручне текстове о познатим
темама;
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– прошири репертоар стратегија читања (критичко, процењу
јуће читање и читање са уживањем).
ПИСАЊЕ
Ученик на овом нивоу може да напише или сажме краћи
текст о познатим темама и садржајима који их интересују користе
ћи једноставне фазе и реченице.
Ученик може да:
– састави лично саопштење (кратко писмо) у којем се захва
љује, извињава, договара или одговара на питање;
– једноставним језичким средствима извештава о интере
сантним догађајима, описује своје хобије и интересовања и да дру
ге пита о истим тим стварима;
– прошири дате текстове, допуни, преиначи или пак да саста
ви текст према датом моделу;
– оно што је чуо, прочитао, видео или доживео репродукује
кратким и једноставним реченицама и изнесе своје мишљење и за
пажање у вези са тим.
СОЦИОЛОГИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основ
ним социолошким појмовима, како би боље разумели савремено
друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да уче
ници стекну применљива и функционална знања о друштвеним поја
вама, структури, развоју и противуречностима савременог друштва,
како би развили кључне компетенције потребне за живот и партици
пацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.
Задаци наставе социологије су да ученици:
– овладају основним знањима о најважнијим друштвеним по
јавама, те о повезаности појединца и друштва;
– унапреде способности заузимања критичког и ангажованог
става према друштву и друштвеним институцијама;
– развију способности за улогу одговорног грађанина, за жи
вот и партиципацију у демократски уређеном и хуманом друштву;
– усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем
у складу са основним (универзалним) вредностима правде, исти
не, слободе, поштења и личне одговорности;
– развију лични и национални идентитет у духу мултикултура
лизма, поштовања и очувања националне и светске културне баштине;
– унапреде и прошире општу културу;
– јачају осетљивост у односу на постојање друштвених не
једнакости (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).
II, III или IV РАЗРЕД
(2 часа недељно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ
1. Одређење предмета и метода социологије
2. Модерно и савремено друштво
3. Настанак социологије
4. Појединац, култура и друштво
II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ
1. Друштвена структура и систем: групе, организације, ин
ституције
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2. Друштвена структура и систем: стратификација, покретљивост
3. Друштвена структура и систем: друштвене улоге, друштве
ни положаји, моћ, углед
4. Друштвене неједнакости
5. Друштвене промене и развој
6. Друштво и становништво
III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА
1. Сфера рада
2. Економски аспекти друштва
3. Политика
4. Култура
5. Религија
6. Идеологија
7. Етнички аспекти друштва
8. Породица
IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
1. Социјално-патолошке појаве
2. Друштво и простор
3. Еколошки проблеми
4. Глобализација
5. Млади у савременом друштву
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм Социологије у гимназији подразумева да се њего
во пуно остварење реализује у корелацији са другим наставним
предметима као што су грађанско васпитање, историја, филозофи
ја, 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 обез
беде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не
односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овла
давање вештинама значајним за сналажење у савременом друштву.
Предвиђене садржаје треба презентовати кроз четири веће темат
ске области, које третирају различите теоријске и практичне аспек
те социологије као научне дисциплине: социолошки приступ дру
штву; 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 њи
хове применљивости. Наставницима се препоручује да са ученици
ма дискутују о специфичностима ових приступа, као и да користе
примере конкретних социолошких истраживања. Ученицима треба
омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко ис
траживање на неку од тема за коју су заинтересовани (нпр. ставови
младих 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 појмов
ни 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. 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 посреду
ју између човека и друштва, и на посебан начин обликују друштвене
институције и човека као индивидуално и социјално биће.
Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различи
тих социолошких теорија класа, што је од кључног значаја за разу
мевање 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 квазие
лити унутар српског друштва.
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Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је тре
ба обрадити кроз низ разноврсних примера, који говоре о разли
читим облицима неједнакости (економских, образовних, родних,
класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите со
цијалне 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 начини
ма за њихово евентуално ублажавањс или искорењивање.
Проблему друштвене промене и развоја треба приступити
кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства стално
сти и променљивости. Упознавање ученика са раним и савременим
теоријским концептима о друштвеној промени и њеним покретач
ким механизмима и облицима треба комбиновати са ученичким
радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих ста
новишта, 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 би
ли 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 ко
ристе и другу литературу релевантну за социологију (оригинална
ауторска дела, бројна теоријска и емпиријска социолошка истра
живања, стручне часописе, Статистички годишњак, али и – ин
тернет, специјализоване сајтове, одговарајуће пробране филмове,
аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски
младима, на којима се могу препознати и анализирати многи про
блеми живота у савременом свету. Важно је да сами наставници
користе различите изворе информација и да на њих упућују уче
нике, али и да оспособе ученике да самостално проналазе одгова
рајуће информације и да успоставе критички однос према њима.
Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење разли
читих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и по
већавају њихову заинтересованост. Реализација програма треба да се
одвија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке
наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим методичким ак
тивностима. Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је при
менити и друге различите облике радионичарског рада (симултана
индивидуална активност, рад у паровима или малим групама, груп
на дискусија, дебата...) Препоручује се примена бројних техника ак
тивног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем,
упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног рада.
Коришћењем интерактивних метода у презентовању одређених те
матских области и појмова ученике треба подстаћи да критички пре
испитају властита, односно лична и социјална искуства и интерпре
тирају их у социолошком кључу – на начин који доприноси бољем
разумевању актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег
глобалног друштвеног контекста. Ученике треба подстицати да про
налазе информације, да их критички процењују, да постављају реле
вантна питања, да унапређују културу дијалога, да аргументовано за
ступају или оспоравају одређена становишта 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 самоева
луацију примењују како наставници, тако и ученици. Ученике тре
ба 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.
ФИЛОЗОФИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест
о потреби да активно обликују свој и одговорно учествују у јав
ном животу хумано и демократски оријентисаног друштва,
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оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују,
формирају сопствени поглед на свет који је осетљив на културни
контекст, и да се у својим делима и поступцима руководе вредно
стима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откри
вају у процесу овладавања знањима и вештинама својственим фи
лозофски култивисаној мисли.
Задаци наставе филозофије су да ученици:
– познају методолошку структуру научног и филозофског ис
траживања и оспособе се за примену критичко-рационалних мето
да у решавању практичних и теоријских проблема;
– доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристич
ним филозофским проблемима и упознајући различита филозоф
ска становишта стекну свест о сложености и креативној компонен
ти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;
– разумеју значај историјског контекста и развојне димензије
у настанку филозофских схватања, као и узајамно преплитање кул
турних и интелектуалних традиција у настанку научних теорија и
духовних творевина западне културе;
– овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде са
мостално и критичко суђење кроз анализу и интерпретацију фило
зофских текстова и реконструкцију филозофских аргумената;
– овладају анализoм комплексних питања и идеја зарад фор
мирања властитог погледа на проблеме савременог света;
– разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу вла
стити вредносни систем у суочавању са етичким дилемама и иза
зовима друштва у коме живе;
– развију осетљивост за социјални и културни контекст, иден
титет и разлике, овладају вештинама успешне комуникације, тим
ског рада и практикују технике за конструктивно решавање кон
фликата у свакодневном животу;
– преузимају одговорност за сопствене поступке, однос пре
ма природном и друштвеном окружењу, и да са успехом учествују
у јавном животу друштва;
– унапреде способности за разложно (писмено и усмено) из
лагање мисаоних садржаја и учешће у расправи на начин који до
приноси развијању атмосфере отворености и узајамног уважавања;
– усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вред
ности: интелектуалну отвореност и радозналост, истинољубивост,
уважавање сведочанства и аргумента, спремност на аутокритику,
толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у про
цени властитих и туђих становишта, поступака и постигнућа;
– усвоје целовит приступ образовању који се темељи на ме
ђузависности и трансферу знања из различитих области, усаврше
методе и технике за поспешивање властитог учења, развијају инте
ресовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље
образовање, индивидуални и професионални развој, и припреме се
да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на неизвесно
сти и промене у каријери и социјалном статусу.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

вање

1. Одређење филозофије
– Име и појам филозофије; побуде за филозофско истражи

– Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика,
гносеологија, етика)
– Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)
2. Античка филозофија
– Приказ проблема античке филозофије
– Питање прапочетка
– Проблем бића, мноштва и кретања
– Значај супротности за тумачење природе
– Проблем истине и привида
– Дијалектика и реторика
– Метафизичко одређење стварности
– Врлина и добро
– Питање индивидуалне среће
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3. Средњовековна филозофија
– Приказ проблема средњовековне филозофије
– Однос вере и разума
– Улога филозофије у формирању хришћанског учења
– Проблем универзалија
4. Филозофија новог доба
– Приказ проблема нововековне филозофије
– Проблем методе (Ново схватање науке)
– Проблем супстанције
– Проблем сазнања
– Начела разума у праву и политици
– Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном су
бјекту
– Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума
– Дијалектика
– Ум и слобода
5. Савремена филозофија
– Приказ проблема савремене филозофије
– Однос према наслеђу европске рационалности
– Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији
– Проблем егзистенције
– Специфичност филозофских метода: херменеутика и фено
менологија
– Однос филозофских и научних метода
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Развијањe (повезаности) знања, вештина, ставова и вредно
сти код ученика погодује тематско и проблемско конципирање на
ставних садржаја које успоставља смисaoне везе између појмова,
чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих пред
мета, и циља на њихову примену у новим образовним контексти
ма. Настава филозофијe има задатак да допринесе развоју општих
кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишље
ња), али и да, повратно, посредством оних којe су стеченe у другим
областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка
писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигнe ниво
њихове интелектуалне и духовне радозналости, oспособи их да
феноменe aнализирају из перспективе различитих научних и умет
ничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан
поглед на свет.
Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени
како би се наставницима оставила слобода да их конципирају на
различите начине, при том консултујући и друге уџбенике и при
ручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.
Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини
обезбеђивање креативног, индивидуалног и флексибилног присту
па проблемима филозофије у живој размени између наставника
и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не
може тећи линеарно и једнозначно, јер би робовало хронологији
на уштрб тражења смисаоних веза у излагању и разумевању фи
лозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом
груписани у теме које одговарају проблемским целинама како би
се концентрисано и свестрано истраживали.
Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савла
ђивање карактеристичних проблема античке филозофије, када се
заправо одвија и постепено увођење ученика у филозофска пита
ња, терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према
религији, науци и уметности умесније је обрађивати у конкретном
епохалном контексту средњовековне односно нововековне филозо
фије, а не у уводним партијама.
Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици мо
гу имати у разумевању езотеричне проблематике и језика поједи
них праваца у савременој филозофији, препоручује се да њихово
упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника,
а да се као обавезни обраде само они концептуални склопови ко
ји су на дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у
коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) ло
гички позитивизам и аналитичка филозофија преко релевантних
представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија:
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феноменологија (Хусерл) – филозофија егзистенције (Кјеркегор,
Јасперс, Хајдегер, Сартр) – филозофска херменеутика.
Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се
огледа и у селекцији садржаја које нуде уџбеници и оспособља
вању ученика да их читају пратећи проблемске везе. Овде су на
ставници позвани да користе текст – анализу и различите активне,
партиципативнe и кооперативне методе обучавања у вештини ар
тикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.
Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофи
ји може водити само настава у којој је нагласак на проблемском
приступу, самосталним и тимским истраживачким задацима који
оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и
критичко коришћење различитих извора и средстава информиса
ња, у којој се лако и често покреће разговор или расправа, разме
њују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу
да користе знања стеченa и ван школе, уважавају индивидуалнe
разликe у начину учења и брзини напредовања, избором тема пра
те и развијају њихова интересовања и пружа помоћ у професио
налној оријентацији.
Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, спо
собностима и вештинама наведеним у циљевима и задацима изу
чавања предмета, разноврсним методама и инструментима, током
свих часова, а не само оних намењених утврђивању или система
тизацији, како би оцена уистину имала информативну, мотивацио
ну и оријентациону улогу када је у питању напредовање ученика.
Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на поста
вљена питања, али и активност коју ученици испољавају на часу,
пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у ди
скусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр.
упознавање са текстуалним материјалом, обрада понуђених аси
милационих табела, састављање листе кључних појмова и сл.),
допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препо
ручене литературе, лично истраживање и прикупљање релевант
ног материјала, самостална или тимска припрема и презентовање
пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена спремност да
се савладају кључни задаци предмета, исказано интелектуално ин
тересовање за проблеме филозофије (логике), као и способност да
се знања, вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са
њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред ре
довне усмене размене, препоручује се укључивање писаних радова/
есеја и тестова у систематизације градива са циљем да сви ученици
(под једнаким околностима и у истом тренутку) демонстрирају по
знавање заокружених тематских целина, ниво способности да при
мене метазнања и научене технике филозофске/логичке анализе,
евалуирају понуђени материјал, артикулишу одређену филозофску
(или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.
Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала,
креативну презентацију и флуентно излагање) ученици пoказују у
пројектним радовима које као појединци или у тиму припремају на
изабрану тему.
Покретање расправa (или учешће у њима) важан је део усавр
шавања логичких способности и развијања (артикулације и одбра
не) личних или колективних вредносних ставова, али и учења како
да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систе
матски развијане током школовања, њихово укључивање у постиг
нућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати пажњу настав
ника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских
знања на ваннаставне контексте. Сходно томе, треба подстицати
учениково суделовање у пригодним дискусијама, дебатама, разја
шњењима, анализама текстуалних предложака, логичким обрада
ма кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема
као задатака часа, или различитим формама презентације.
ИСТОРИЈА
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања
и развијање историјске свести; разумевање историјског простора
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и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге истак
нутих личности; развијање индивидуалног и националног иден
титета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и
формирање ставова неопходних за разумевање савременог света;
унапређивање функционалних вештина и компетенција неопход
них за живот у савременом друштву (истраживачких вештина,
критичког и креативног мишљења, способности изражавања и
образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултурално
сти, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуника
ционих технологија; развијање свести о потреби сталног усаврша
вања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости;
– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и кори
шћење информација датих у различитим симболичким модалите
тима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање
са претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;
– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;
– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тиван став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Праисторија и стари век
Балканско полуострво у праисторији и античком добу:
Праисторијска налазишта и културе на Балкану; Балканске
територије у античком добу; односи балканских племена с Грцима
и Македонцима; римска освајања на Балкану и романизација.
Средњи век
СРБИ И ЊИХОВО ОКРУЖЕЊЕ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ
Срби и њихово окружење у раном средњем веку:
Стари Словени и насељавање Балканског полуострва – живот
у прадомовини, узроци и правци сеобе, односи са суседима и ста
роседеоцима, племенски савези, покрштавање; досељавање Бугара
и Мађара; прве српске државе.
Срби и њихово окружење у позном средњем веку:
Српска држава у немањићком периоду – Стефан Немања, про
глашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене са
мосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, Милу
тин, Стефан Дечански), проглашење царства (Душан); Босна од XII
до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан II и Твртко I);
Дубровник – друштвено и државно уређење, улога Дубровника у
привредном и културном животу Јужних Словена; Средњовековна
култура Срба – књижевност, уметност, културне везе са суседима.
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Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:
Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и
Босне) у другој половини XIV века; Турци Османлије и њихова пр
ва освајања, Маричка битка и бој на Косову, пад Бугарске, Српска
деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и
Зете; последице османлијских освајања.
Нови век
СРПСКИ НАРОД ОД КРАЈА XV ДО КРАЈА XVIII ВЕКА
Српски народ под османлијском влашћу од краја XV до
краја XVIII века:
Државно и друштвено уређење Османског царства – положај
српског народа; облици отпора турској власти – устанци, хајдуци,
ускоци; улога Пећке патријаршије у историји српског народа; уче
шће српског народа у ратовима хришћанских сила против Осман
лија од XVI до XVIII века.
Српски народ под хабзбуршком и млетачком влашћу до
краја XVIII века:
Етничка структура Хабзбуршке монархије и положај српског
народа; сеобе Срба, организација Војне границе; Карловачка ми
трополија и њена улога у историји српског народа. Срби у Далма
цији од XVI до XVIII века.
СРПСКИ НАРОД КРАЈЕМ XVIII И У ПРВОЈ
ПОЛОВИНИ XIX ВЕКА
Стварање националних држава у Србији и Црној Гори:
Положај српског народа у Османском царству крајем XVIII и
почетком XIX века, буна против дахија и ток Првог српског устан
ка; организација устаничке државе; историјски значај Првог српског
устанка. Други српски устанак – ток устанка, борба за добијање
аутономије, хатишерифи из 1830. и 1833. године. Владавина кнеза
Милоша и уређење Кнежевине Србије (Сретењски устав, укидање
феудализма). Уставобранитељи и њихова владавина. Црна Гора – на
станак државе (Петар I, Петар II и Данило Петровић Његош).
Српски народ под хабзбуршком влашћу у првој половини
XIX века:
Положај Срба у јужној Угарској, Хрватској и Славонији,
Далмацији и Боки Которској; Матица српска, Срби у револуцији
1848/1849. године, национални покрет.
СРПСКИ НАРОД У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX
И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
Србија 1858–1914:
Друга владавина кнежева Милоша и Михаила Обренови
ћа, Намесништво и устав из 1869. године; ослободилачки ратови
од 1876. до 1878; стицање независности, проглашење краљевине,
привредни развитак Србије крајем XIX и почетком XX века, фор
мирање политичких странака, владавина последњих Обреновића,
борба за уставне реформе, Мајски преврат, изградња парламента
ризма и грађанске демократије (Петар I Карађорђевић).
Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:
Ослободилачки рат 1876–1878. и добијање независности, вла
давина књаза Николе; Устав и политичке борбе почетком XX века.
Балкански ратови:
Супротности између балканских држава и Балкански савез,
Први и Други балкански рат; историјски значај балканских ратова.
Српски народ у Аустроугарској у другој половини XIX и
почетком XX века:
Аустроугарска после Нагодбе, положај народа у Двојној мо
нархији; српске политичке странке; Хрватско-српска коалиција;
српски народ у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса –
окупациони режим, национални односи, аграрно питање, анексија.
Савремено доба
Србија и Црна Гора у Првом светском рату:
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније
битке (Церска, Колубарска и Мојковачка битка); Солунски фронт,
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југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); чи
ниоци југословенског уједињења – српска влада, Југословенски
одбор, Народно вијеће, међународно окружење; завршне војне
операције, распад Аустроугарске и проглашење Краљевине СХС.
Југославија од 1918. до 1941:
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав; поли
тичке, економске и културне прилике, национално питање; лични
режим краља Александра и устав из 1931. године; намеснички ре
жим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и
влада Цветковић – Мачек; спољна политика југословенске државе.
Југославија у Другом светском рату:
Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941, Април
ски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки
режими, Независна Држава Хрватска и политика геноцида над Ср
бима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани покрети отпора,
револуционарно освајање власти, грађански рат, најзначајније војне
операције, савезничка политика према Југославији, основи новог
државног уређења, завршне операције за ослобођење југословен
ског простора, жртве рата и допринос савезничкој победи.
Југославија после Другог светског рата:
Конституисање југословенске федерације и њено међународ
но признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са
Информбироом, сарадња са Западом, Покрет несврстаних; само
управни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. године,
дезинтеграција и распад југословенске државе; настанак нових др
жава; демографске, економске и културне последице нестанка Ју
гославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета,
чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним
карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати учени
цима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Настав
ник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности
за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од нацио
налних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који
су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, ко
ришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и ет
нографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност
да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али
и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су
значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, она која по
ставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, под
стакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње,
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена пи
тања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и системати
зације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике органи
зоване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у
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групи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радо
ви, презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „ожи
ви” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба раз
личитих историјских текстова, карата и других извора историјских
података (документарни и играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских
споменика и посете установама културе. Коришћење историјских
карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан
и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали,
олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање је
зичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски са
држаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопх одно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније оства
рени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
ИСТОРИЈА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образова
ња и развијање историјске свести; разумевање историјског про
стора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног
идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и
формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); уна
пређивање функционалних вештина и компетенција неопх одних за
живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког
и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања
сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање
за ефикасно коришћење информационо-комуникационих техноло
гија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о
важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости самосталном анализом различитих историјских извора и
литературе и проналажењем и систематизовањем стечених инфор
мација;
– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и кори
шћење информација датих у различитим симболичким модалите
тима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање
са претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;
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– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;
– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тивни став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Историја као наука и наставни предмет; однос историје према
другим наукама; историјски извори, рачунање времена, периоди
зација.
ПРАИСТОРИЈА
Живот људи у праис торији; верска схватања и почеци ликов
них уметности; праисторијска налазишта и културе на централном
Балкану.
СТАРИ ВЕК
Друштво и државе Старог истока:
Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Нај
значајније државе и њихово друштвено и државно уређење.
Друштво и државе старих Грка и Римљана:
Најстарија историја Грчке (Критско-микенско и Хомерско
доба), Атина и Спарта, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат.
Хеленизам – освајања Александра Великог и његово царство.
Историја старог Рима у доба краљева, републике и царства – дру
штвени односи и државно уређење, освајања, Велика сеоба народа
и пад Западног римског царства, Балканско полуострво под рим
ском влашћу.
Религија и културно наслеђе старог века:
Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана; по
јава и ширење хришћанства. Култура и наука старог века и њихово
наслеђе у савременом добу.
СРЕДЊИ ВЕК
Друштво, држава и култура
Велика сеоба народа:
Варварске државе на територији некадашњег Западног рим
ског царства (привреда, друштво и утицај римског наслеђа). Развој
Франачке државе до средине IX века.
Особености развоја друштва и држава у западној Европи:
Натурална привреда и организација и врсте властелинских
поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне др
жаве – краљевски двор и дружине. Сталешка монархија као др
жава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до
XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова
(примери италијанских градова – комуна).
Развој привреде у средњовековној Европи:
Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољо
привреде; обнова, развој и уређење градова.
Особености развоја друштва и државе у Византији:
Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Ју
стинијан), феудализација, значај хришћанства и Цркве, односи с
Јужним Словенима и осталим народима Балкана.
Особености развитка исламског друштва и државе:
Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и држав
но уређење Калифата. Односи са Византијом и државама западне
Европе. Распад Калифата и настанак нових муслиманских држава.
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Средњовековне државе Источних и Западних Словена:
Примери Русије, Пољске, Чешке.
Религија и њен утицај на средњовековни свет:
Хришћанство, ислам и јудаиз ам као религије Европе и Средо
земља. Хришћанска црква у западној Европи – улога папства, цр
квени редови, јереси, крсташки ратови. Црквени раскол 1054. го
дине. Православна црква и њена улога и значај. Јудаиз ам и ислам.
Средњовековна култура:
Културне области и њихова обележја на простору Европе и
Средоземља. Култура у западној Европи – Каролиншка ренесан
са, витешка и градска култура, школе и универзитети, уметност.
Византијска култура – хеленистичко и римско наслеђе, уметност,
књижевност, ренесанса Палеолога. Исламско-арапска култура –
наука, филозофија, књижевност и уметност.
Срби и њихово окружење у средњем веку:
Насељавање Словена на Балканском полуострву. Однос пре
ма староседеоцима и суседима. Насељавање Мађара и Бугара. На
станак првих српских држава. Покрштавање. Последице црквеног
раскола. Српска држава у немањићком периоду – Стефан Немања,
проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене
самосталности (Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, Ми
лутин, Стефан Дечански), проглашење царства (Стефан Душан).
Босна од XII до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан II
и Твртко I). Дубровник – друштвено и државно уређење.
Српска средњовековна култура:
Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни
културно-историјски споменици.
Срби и остали балкански народи у борби против Осман
лија:
Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и
Босне) у другој половини XIV века. Турци Османлије и њихова пр
ва освајања, Маричка битка и бој на Косову, пад Бугарске, Српска
деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне, Херцеговине и
Зете; последице османлијских освајања.
НОВИ ВЕК
Европа у периоду од XVI до XVIII века
Развој привреде, друштва и државе од краја XV до краја
XVIII века:
Велика географска открића и њихов утицај на европску при
вреду. Мануфактурна производња, пораст трговине и развој бан
карства. Апсолутистичка монархија, просвећени апсолутизам.
Културне и верске прилике у Европи:
Хуманизам и ренесанса – развитак уметности и науке. Ре
формација у Немачкој; калвинизам; особености реформације у
Енглеској и скандинавским земљама. Реформација у Хабзбуршкој
монархији. Противреформација (католичка реакција) у Европи.
Просветитељство; развој природних и друштвених наука.
Европа и свет од краја XVIII до средине XIX века:
Развој привреде, друштва и државе од краја XVIII до сре
дине XIX века:
Индустријска револуција и њене последице у привреди и
друштву; промене у саобраћају и трговини; економски либерали
зам; борба за превласт на светском тржишту. Појава и развој рад
ничког покрета.
Грађанске револуције и појава нације:
Уставност и начела поделе власти. Особености револуција
у појединим земљама (Низоземска, Енглеска, Северна Америка,
Француска). Економски, друштвени и културни корени настанка
модерних нација.
Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века
Срби и суседни народи под османлијском влашћу и ства
рање националних држава:
Државно и друштвено уређење Османског царства – поло
жај српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке
патријаршије у историји српског народа; учешће српског народа
у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII
века; буна против дахија и ток Првог српског устанка; организаци
ја устаничке државе. Други српски устанак – ток устанка, борба за
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добијање аутономије. Владавина кнеза Милоша и уређење Кнеже
вине Србије (Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобра
нитељи и њихова владавина. Црна Гора – настанак државе (Петар
I, Петар II и Данило Петровић Његош). Национални покрети су
седних народа (Грка, Румуна, Бугара...).
Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:
Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрват
ске и Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; Босан
ски пашалук од XVI до XVIII века; сеобе Срба, Карловачка митро
полија и њена улога у историји српског народа.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Свет у другој половини XIX и почетком XX века
Друштвено-економске и културне прилике:
Економски напредак; друга индустријска револуција. Пораст
националног богатства у развијеним земљама, друштвено раслоја
вање, грађанске и радничке политичке странке. Опште одлике кул
туре.
Међународни односи:
Интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и
Африци. Формирање политичких и војних савеза и међународне
кризе.
Србија, Црна Гора и њихови суседи у другој половини
XIX и почетком XX века
Србија у другој половини XIX и почетком XX века:
Друга владавина Милоша и Михаила Обреновића, намесни
штво и устав из 1869. године; владавина Милана Обреновића,
ослободилачки ратови 1876–1878. године и стицање независности;
проглашење краљевине, настанак модерних политичких странака,
Тимочка буна 1883. године, српско-бугарски рат 1885. године, вла
давина Александра Обреновића; Мајски преврат и успон демокра
тије (Петар I Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој
крајем XIX и почетком XX века.
Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века:
Ослободилачки рат 1876–1878. године и стицање независно
сти; апсолутизам књаза Николе Петровића; устав из 1905. године и
страначке борбе, проглашење краљевине.
Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком
XX века:
Аустро-угарска нагодба и њене последице; покрет Светозара
Милетића и црквено-школска аутономија; положај Срба у Војној
крајини, цивилној Хрватској и Славонији. Хрватско-српска коали
ција. Босна и Херцеговина под аустроугарском влашћу – окупаци
они режим, национални односи, аграрно питање, анексија.
Балкански ратови:
Супротности између балканских држава; Балкански савез;
Први и Други балкански рат и њихов историјски значај.
Први светски рат и револуције у Русији и Европи
Први светски рат:
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније
битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције у
Немачкој и Мађарској. Распад царстава. Србија и Црна Гора у рату
(Церска, Колубарска и Мојковачка битка, Солунски фронт); југо
словенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација); прогла
шење Краљевине СХС.
Свет између два светска рата
Друштвене, политичке, привредне и културне прилике:
Друштвене прилике и превирања, криза демократије и поја
ва тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички
покрет; прилике у СССР-у; модернизација привреде; велика еко
номска криза и модели њеног решавања. Основне одлике развоја
културе.
Међународни односи:
Победничке и поражене земље; Друштво народа; заоштра
вање међународних односа; грађански рат у Шпанији, аншлус
Аустрије, Минхенски споразум, пакт Рибентроп – Молотов.
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Југославија између два светска рата:
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921);
политичке, економске и културне прилике, национално питање;
лични режим краља Александра и устав из 1931. године; наме
снички режим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине
Хрватске и влада Цветковић – Мачек (1939); спољна политика ју
гословенске државе.
Други светски рат
Свет у Другом светском рату:
Карактер рата и главни фронтови; победе сила осовине у пр
вој фази рата; образовање Антифашистике коалиције; прекретнице
у рату (Стаљинград и Ел Аламејн). Геноцид, холокауст и концен
трациони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конфе
ренције (Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу савезничким
силама.
Југославија у Другом светском рату:
Приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941,
Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и кви
слиншки режими, Независна Држава Хрватска и политика гено
цида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и организовани
покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат,
најзначајније војне операције, савезничка политика према Југосла
вији, основи новог државног уређења, завршне операције за осло
бођење југословенског простора, жртве рата и допринос савезнич
кој победи.
Свет и Југославија после Другог светског рата
Друштвене, политичке и привредне прилике:
Промена односа снага међу великим силама, хладни рат;
стварање блокова; Улога ОУН у очувању мира, антиколонијални
покрети; Покрет несврстаних. Свет у савременом добу – распад
СССР, нестанак Источног блока, ЕУ, глобализација, научно-техно
лошка револуција.
Југославија после Другог светског рата:
Конституисање југословенске федерације и њено међународ
но признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са
Информбироом, сарадња са Западом, улога у Покрету несврстаних;
самоуправни концепт социјалистичког развоја, устав из 1974. годи
не, дезинтеграција и распад југословенске државе; настанак нових
држава; демографске, економске и културне последице нестанка Ју
гославије; Косовско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета,
чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним
карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати учени
цима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Настав
ник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности
за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од нацио
налних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који
су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, ко
ришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и ет
нографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност
да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али
и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су
значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
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Посебно место у настави историје имају питања, она која по
ставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, под
стакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње,
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена пи
тања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и системати
зације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организо
ване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у гру
пи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радови,
презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их
„оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба
различитих историјских текстова, карата и других извора историј
ских података (документарни и играни видео и дигитални мате
ријали, музејски експонати, илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама културе. Коришћење
историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да
на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се до
гађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној
територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање је
зичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски са
држаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније оства
рени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег 
образовања код којих се предмет изучава само једну годину)
Циљ и задаци
Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и уло
зи музичке уметности у развоју цивилизације и друштва; стица
ње знања о основним музичко-теоријским појмовима, формирање
музичког укуса и развијање навике слушања вредних музичких
остварења.
Задаци наставе су да ученици:
– прошире знање о музичко-теоријским појмовима;
– стекну знања о музици различитих епоха;
– оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и
других традиција и култура у домену музике;
– развију навике слушања музике, формирају музички укус и
оспособе се за разумевање музичког дела;
– упознају изражајна средстава музичке уметности;
– буду оспособљени за разликовање музичких стилова;
– буду оспособљени да препознају и именују основне музич
ки елементе који се односе на динамику, темпо, облик дела;
– унапреде способност разликовања боје звука инструмената;
– разумеју однос између избора извођачког састава и садржа
ја музике;
– буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка де
ла по епохама.
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I РАЗРЕД
(1 час недељно – 35 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Почеци музике. Извори и документа. Музика и магија.
Значај музике у животу и друштву; значај музике код старих
народа (првобитна заједница и стари век)
Примери: Песме и игре.
Музика старих источних народа. Музика Грчке и Рима.
Развој музике у средњем веку (духовна и световна музика,
појава вишегласја
Музички примери: Грегоријански корал, Византијско певање;
Рембо де Вакерас: Календа Маја; Кир Стефан Србин: Ниња сили.
Развој музике у XIV, XV и XVI веку
Музичко стваралаштво у доба ренесансе у Италији, Францу
ској, Немачкој, Холандији и словенским земљама – Палестрина, О.
ди Ласо, Галус
Избор дела за слушање: Палестрина: Миса папи Марчелу
(одломак); Орландо ди Ласо: Мadona mia сага, Ехо;
Барок у музици
Опште карактеристике. Настанак опере, вокално-инструмен
тална и инструментална музика.
Опера у XVII веку – Монгеверди, Вивалди, Бах и Хендл.
Избор дела за слушање: Монтеверди: Аријаднина тужбалица
„Laciate mi morire (монодијска или хорска верзија); Вивалди: Годи
шња доба (делови); Корели: Лафолиа; Ј. С. Бах: V Бранденбрушки
концерт , Токата и фуга д-мол (за оруље), Пасија по Матеју (од
ломак); Г. Ф. Хендл: Месија (Алелуја), Музика на води (одломак),
Арија из опере „Ксерксес”;
Опера у XVIII веку
Озбиљна и комична опера – Глук, Перголези
Избор дела за слушање: Глук: Орфеј (тужбалица Орфеја);
Перголези: Служавка господарица (одломци).
Музичко стваралаштво преткласике и класике
Опште одлике, Инструментална музика – Купрен, Д. Скарла
ти, Хајдн, Моцарт, Бетовен.
Избор дела за слушање: Купрен: Жетеоци; Д. Скарлати: Из
бор из сонате за чембало; Ј. Хајдн: Симфонија Д-дур бр. 104 (Лон
донска“), Симфонија са ударцем тимпана; В. А. Моцарт: Симфо
нија г-мол оп. 40, Одломци из опере „Чаробна фрула”, Концерт за
клавир и оркестар д-мол, Мала ноћна музика; Л. В. Бетовен: Сона
та цис-мол оп. 27 бр. 2 („Месечева”), Симфонија бр. 5 и 6, Симфо
нија бр. 9 (Ода радости), Концерт за клавир и оркестар бр. 3;
Романтизам у музици
Опште карактеристике. Соло-песма, клавирска минијатура,
програмска и апсолутна музика – Шуберт, Менделсон, Шопен,
Шуман, Григ, Берлиоз, Лист, Р. Штраус, Брамс.
Избор дела за слушање: Шуберт: недовршена симфонија, Па
стрмка, Вилењак соло-лесме; Менделсон: Виолински концерт, Пе
сма без речи бр. 9; Шопен: Полонеза А-дур и Ас-дур, Мазурке (из
бор), Валцери (избор), Соната б-мол (посмртни марш); Григ: Пер
Гинт, Концерт за клавир и оркестар; Берлиоз: Фантастична сим
фонија; Лист: Љубавни сан бр. 3 (за клавир), Рапсодија бр. 2, Пре
лиди, Р. Штраус: Тил Ојленшпигел, Дон Жуан, Игра седам велова
из „Саломе”; Брамс: Мађарске игре (избор), Концерт за виолину и
оркестар.
Романтична опера, оперета, балет
Италијанска опера. Немачка опера. Француска опера и балет.
Оперета као посебан жанр – Росини, Верди (Белини, Доницети),
Вебер, Вагнер, Гуно, Бизе, X. Штраус (син).
Избор дела за слушање: Белини: Норма (каватина); Росини:
Севиљски бербрин (одломци); Доницети: Љубавни напитак; Вер
ди: Трубадур (хор цигана), Набуко (хор заробљеника), Риголето
(квартет), Аида (Слава Египту); Вебер: Чаробни стрелац (уверти
ра); Вагнер: Танхојзер (увертира), Холанђанин луталица (хор мор
нара), Лоенгрин (свадбени хор); Гуно: Фауст (Валпургијска ноћ);
Бизе: Кармен (хабанера, марш тореадора); Ј. Штраус: На лепом
плавом Дунаву, итд..
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Романтизам у словенским земљама
Руска национална школа. Чешка национална школа. – Глин
ка, Бородин, Мусоргски, Римски-Корсаков, Чајковски, Сметана,
Дворжак.
Избор дела за слушање: Примери из црквене музике; Глин
ка: Руслан и Људмила (увертира); Бородин: Кнез Игор (Половецке
игре); Мусоргски: Борис Годунов (смрт Бориса, сцена крунисања),
Слике са изложбе (избор); Римски – Корсаков: Шехерезада; Чај
ковски: Клавирски концерт у бе-молу, V и VI симфонија, Лабудово
језеро (одломци), Евгеније Оњегин (арија Ленског), Опело; Смета
на: Продана невеста (одломци); Дворжак: Словенске игре (избор),
Симфонија из Новог света.
Музички романтизам
Опште карактеристике. К. Станковић, И. Бајић, Маринковић,
Ст. Мокрањац.
Избор дела за слушање: К. Станковић: варијације на песму
„Што се боре мисли моје”, Српске народне песме (избор); Ј. Марин
ковић: соло-песме (избор); Ст. Мокрањац: X, XI и XII или XV руко
вет, Козар, Њет свјат (из Опела), Херувимска песма (из Литургије).
Опера на почетку XX века Пучини и веристи.
Избор дела за слушање: Пучини. Тоска (молитва Тоске из II
чина, арија Каварадосија из III чина), Боем
 и (завршни дует из I чи
на); Леонкавало: Пролог из „Пајаца”; Маскањи: Кавалерија русти
кана (Интермецо).
Импресионизам
Опште карактеристике. – Дебиси: Поподне једног фауна, Ме
сечина, Арабеска; Равел: Болеро, Дафнис и Клое (одломци).
Музика XX века у свету
Стилски правци, експресионизам, додекафонија, неокласкци
зам. нова улога фолклора. – Шенберг, Прокофјев. Бритн, Шоста
кович, Стравински, Барток, муз. авангарда: Лутославски и Пенде
рецки.
Избор дела за слушање: А. Шенберг: Пјеро месечар; С. Про
кофјев: Класичка симфонија, Ромео и Јулија (одломци); Б. Бритн:
Једноставна симфонија; Д. Шостакович: V симфонија или Лењи
градска симфонија; И. Стравински: Посвећење пролећа (одломак).
Петрушка (руска игра); Барток: Концерт за оркестар (одломак) или
музика за жичане инструменте, удараљке и челесту; Лутославски:
Жалобна музика; Пендерецки: Пасија (одломци).
Музика у XX веку
Почеци развоја модерне музике – Коњовић, Милојевић, С.
Христић, Музичко стваралаштво између два рата – Славенски, Тај
чевић.
Избор дела за слушање: П. Коњовић: Триптихон из „Кошта
не”; М. Милојевић: Композиције за клавир и соло песме (избор);
С. Христић: Одломци из балета „Охридска легенда” и избор солопесама; Ј. Славенски; Вода свира, Симфонија Оријента (одломци);
М. Тајчевић: Седам балканских игара (избор) Воспојте (из „Чегири
духовна стиха”).
Савремена музика
Ристић, Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Херцигоња, В. Мокрањац.
Избор дела за слушање: М. Ристић: Свита ђокоза (одломак);
С. Рајичић: Трећи клавирски концерт (одломци), На липару, ци
клус за глас и оркестар, Лисје жути – соло-песма; Љ. Марић: Пе
сме простора (одломци); В. Вучковић: Буревесник (одломак); М.
Вукдраговић: Везиља слободе; Н. Херцигоња: Горски вијенац; В.
Мокрањац: IV симфонија (одломак). Етиде за клавир (избор) Одје
ци, Соната за виолину и клавир (IV став);
Џез и остали жанрови
Џез, мјузикл, забавна музика. рок, поп и панк музика. Народ
на изворна музика, грађанска песма, новокомпонована народна пе
сма.
Дела за слушање: Гершвин: Порги и Бес (одломци), Рапсоди
ја у плавом; Примери за наведене жанрове; Мјузикл: карактери
стике и примери; Џ. Гершвин, 3. Бернштајн, А. К. Меноти.
Примењена музика
Филмска музика: избор из филмова.
Сценска музика: Ф. Менделсон: „Сан летње ноћи” (избор); Е
Григ: Солвејгина песма из „Пер Гинта”. М. Равел: Атлантида (избор);
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Музичко стваралаштво и музички живот Србије у другој по
ловини XX века
живот у Србији са покрајинама у послератном раздобљу. –
Музичко школство, музичке установе, најпознатији ансамбли и со
листи.
Избор дела за слушање: Е. Јосиф: Два псалма за клавир; Д. Де
спић: Хумористичке етиде; К. Бабић. Хорске композиције (избор);
П. Озгијан: Симфонија 75; Р. Максимовић: Почетак буне на дахије
(одломци); Мирј. Живковић: Басма; 3. Христић: Даринкин дар;
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка кул
тура из основне школе, с тим да се овај предмет у средњем обра
зовању првенствено базира на упознавању и проучавању најзна
чајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за
поједину епоху и њене карактеристике. Као примери за слушање
музике одабрана су дела композитора који овековечују време у ко
ме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају
солисти и ансамбли који та дела репродукују.
За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји
опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром
(или другим основним инструментом) и квалитетним аудиовизу
елним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупо
цену опрему која не сме да се стално преноси из учионице у учио
ницу и тако уништава. Савремена настава захтева од наставника да
сва потребна средства припреми пре часа за употребу.
Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на
доживљају музичког дела, упознавању његовог ствараоца и карак
теристикама епохе којој дело припада. То се реализује првенствено
преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.
Наставниково усмено излагање треба да послужи као инфор
мација и инспирација за слушање музике које је централни део ча
са (20 одсто излагања, 60 одсто слушања – у фрагментима или у
целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања – разговор
са ученицима или понављање слушања одређених делова компо
зиције или целине).
Програм је конципиран према историјско-стилским раздо
бљима, које у излагању треба ограничити на најбитније елементе,
а слушању музике дати примарно место. Директним, сугестивним
и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспосо
бљава да активно слушају музику, како би могли да на одабраним
примерима развијају музичку меморију, естетски укус, препознају
дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактери
стике стила и композиторовог стваралаштва.
Поједине наставне теме могу се обрадити ученичким рефе
ратима, у којима такође имају примарно место музички примери.
Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на до
живљавање музичких садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.).
Код слушања музике настојати да се одабере пример који мо
же да се слуша у целини (један цео став, краћу увертиру, итд), да
ученици доживе целину и схвате музичку форму. Одабирати му
зичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је
својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати,
изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо
повезати усменим образложењем.
У програму је наведено много више музичких дела него што
је могуће саслушати и усвојити. Због тога из наведених приме
ра наставник прави сопствени избор који ће ученици саслушати и
усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела
која ученици нису слушали, а налазе се у програму несврсисходно
је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.
Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том раз
реду, на темељу корелације (књижевност, ликовна уметност, исто
рија итд.) и тако даје глобални увид у време када је дело настало.
Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са
новим задацима.
Ученике треба усмеравати на одређене емисије на радију и
телевизији, које ће пратити у слободно време ван школе. Органи
зовање посете концертима, оперским и балетским представама је

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном
контакту са музичарима и музиком. Уколико то дозвољавају мо
гућности треба неговати сарадњу са музичким школама и другим
установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и
факултативну наставу могу се осмишљавати и организовати ра
зноврсни видови музичких активности, који су значајан допринос
културној и јавној делатности школе и личном усавршавању уче
ника који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, ансам
бли, оркестри, концерти...).
У зависности од услова васпитно-образоване установа фор
мира се хор, оркестар или камерни састав (дуо, трио, квартет или
октет) од ученика свих разреда. Њихов рад треба организовати
континуирано током целе школске године по дефинисаном распо
реду. Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концер
тима и приредбама у школи и ван ње.
ЛИКОВНА КУЛТУРА
(за образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег 
образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе је унапређивање ликовне писмености и естет
ских критеријума, оспособљавање за успешну визуелну и вербал
ну комуникацију.
Задаци наставе су да ученици:
– унапреде знања о ликовним законитостима, техникама, ма
теријалима и прибору и буду оспособљени за примену стеченог
знања у настави и свакодневном животу;
– упознају национално и светско културно и уметничко на
слеђе и развију одговоран однос према очувању културне и умет
ничке баштине;
– унапреде естетске критеријуме;
– развијају визуелно опажање, моторику, стваралачко и кри
тичко мишљење, радозналост, имагинацију и иновативност кроз
разноврсне ликовне и проблемске задатке и буду оспособљени да
стечена искуства примењују у настави других предмета, свако
дневном животу, даљем школовању и будућем занимању;
– стекну увид у значај повезаности ликовног стваралаштва са
осталим уметностима, наукама и процесима рада;
– буду оспособљени за индивидуални и тимски рад;
– буду оспособљени да примене стечена знања и умења у уре
ђењу, унапређењу и очувању животне и радне средине.
I или II РАЗРЕД
трогодишњих и четворогодишњих средњих стручних школа
(1 час недељно, 35–37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Целина
а) Општи појмови
Шта је уметност. Уметност у простору, уметност у времену.
Уметност и природа. Уметност и друштво.
б) Самостално ликовно изражавање
Линија као елемент уметничког израза. Боја као средство сли
карског обликовања. Тродимензионално обликовање.
в) Уметничко наслеђе
Појава уметничког стварања. Праисторијски споменици на
територији Србије.
Уметност старог Истока.
Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи
уметници.
Уметност старог Рима. Антички споменици у Србији. Појава
хришћанске уметности. Византијска уметност. Исламска уметност.
II. Целина
а) Општи појмови
Перспектива: инверзна, линеарна, ваздушна.
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б. Уметничко наслеђе
Средњевековна уметност западне Европе.
Српска средњовековна уметност: Рашка школа, Српска сред
њовековна уметност од 1300–1371. год. и Моравска школа (избор
споменика по архитектури и живопису).
Рана и висока ренесанса у Италији. Водећи представници и
њихова дела.
в) Самостално ликовно изражавање. Простор. Перспектива.
III. Целина
а) Општи појмови
Светло и сенка као елементи сликарског и скулпторског об
ликовања.
б. Самостално ликовно изражавање. Светлински односи. Боја.
в) Уметничко наслеђе
Барокна уметност – опште одлике и водећи уметници баро
ка (Бернини, Каравађо, Веласкез, Рубенс, Рембрант). Уметност 19.
века (неокласицизам, романтизам и реализам) у Европи и Србији
и водећи представници (Давид, Енгр, Жерико, Делакроа, Рид, Тар
нер, Курбе; Катарина Ивановић, Ђура Јакшић, Новак Радонић, Па
ја Јовановић, Урош Предић и Ђорђе Крстић).
IV. Целина
а) Општи појмови
Нови облици изражавања у уметности.
б) Уметничко наслеђе
Правци у уметности крајем 19. века: импресионизам и по
стимпресионизам. Уметност прве половине 20. века: опште одли
ке, најпознатији правци и појаве. Тенденције у уметности друге
половине 20. века.
в) Самостално ликовно изражавање.
Композиција (Компоновање објеката у одређеном простору с
обзиром на намену). Фотографија. Филм – покретна слика.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма у оквиру једне целине равноправно чине:
теорија обликовања, самостално ликовно изражавање, уметничко
наслеђе.
Теорија обликовања се реализује кроз теоретски и практичан
рад и у функцији је унапређивања ликовне писмености (ликовни
елементи и принципи компоновања), овладавања традиционалним и
савременим техникама и материјалима и оспособљавања ученика да
стечена знања и умења примењују у настави, свакодневном животу,
даљем школовању и будућем занимању. Обрада теоретских садржаја
укључује и рад на ликовним задацима, посредно и непосредно про
учавање репрезентативних уметничких дела и перцепцију природе и
окружења, а увежбавање се реализује кроз проблемске задатке.
Самостално ликовно изражавање подразумева стваралачко
изражавање традиционалним и савременим медијима у складу са
индивидуалним способностима и интересовањима ученика. Уче
ницима је потребно омогућити самостални избор медија, мотива,
техника, материјала и формата.
Ученике треба упознати са најзначајнијим уметничким де
лима светске уметности, а већу пажњу посветити националном
културном и уметничком наслеђу. Садржаје програма је неопх од
но реализовати савременим наставним методама и средствима. У
оквиру сваке програмске целине, ученике треба оспособљавати за
поређење и успостављање веза између различитих садржаја (нпр.
повезивање садржаја предмета са свакодневним искуством, садр
жајима других предмета и др.); самопроцену и процену ликовних
и уметничких дела и ефикасну визуелну и вербалну комуникацију.
Креативност подразумева подршку ученицима да открива
ју, експериментишу, успостављају нове односе и долазе до нових
решења у различитим активностима и оспособљавање ученика да
стечено искуство примене у другим наставним предметима, свако
дневном животу и будућим занимањима.
За подстицање креативности неопходно је имати у виду зна
чај мотивационих садржаја, домен ученичких доживљаја и коре
лацију.
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Развој стваралачког мишљења треба подстицати у свим на
ставним активностима и садржајима у којима је то могуће.
Садржаји се реализују кроз следеће облике наставе:
– индивидуални;
– фронтални;
– рад у паровима;
– групни или тимски;
– домаћи рад;
– екскурзије, посете локалитетима, музејима, галеријама,
установама за образовање уметника, уметничким атељеима; су
срете са уметницима и активно учешће у културним и уметничким
манифестацијама и активностима.
Корелација са другим предметима:
– Музичка култура;
– Српски језик и књижевност;
– Историја;
– Географија;
– Биологија;
– Физика;
– Хемија;
– Математика;
– Рачунарство и информатика.
Вредновање и оцењивање:
У настави ликовне културе оцењује се активност ученика,
процес рада и постигнути напредак, а вреднује и самовреднује ре
зултат рада.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и системат
ским моторичким активностима, у повезаности са осталим вас
питно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), раз
воју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у сва
кодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање
тела (превенција постуралних поремећаја);
– развој и усавршавање моторичких способности и теориј
ских знања неопходних самостални рад на њима;
– стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
– проширење и продубљавање интересовања које су ученици
стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране,
за коју показују посебан интерес;
– усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физич
ког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (вас
питно-образовног подручја);
– мотивација ученика за бављење физичким активностима и
формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
– оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике
користе у свакодневним условима живота и рада.
Садржаји програма усмерени су на:
– развијање физичких способности
– спортско-техничко образовање
– повезивање физичког васпитања са животом и радом.
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:
– развијање основних елемената физичке кондиције каракте
ристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне
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умешности, који служе као основа за повећавање радне способ
ности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско тех
ничком образовању,
– превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и от
клањања телесних деформитета,
– оспособљавању ученика у самосталном неговању физичких
способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и само
контроли и провери својих физичких и радних способности.
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу,
узрасту и физичком развитку и физичким способностима сваког
појединца, на основу оријентационих вредности које су саставни
део упутства за вредновање и оцењивање напретка ученика као и
јединственој батерији тестова и методологије за њихову проверу и
праћење.
СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Спортско техничко образовање се реализује у I и II разреду
кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу) кроз
програм по избору ученика, а у III разреду кроз програм по избору
ученика.
А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;
1.1. Трчање:
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
100 m ученици и ученице;
800 m ученици и ученице;
штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 мин.
Крос: јесењи и пролећни
800 m ученице,
1000 m ученици.
1.2. Скокови:
Скок удаљ техником увинућа.
Скок увис леђном техником.
1.3. Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg,
ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реали
зованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА – ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
Наставник формира групе на основу умења (вештина) ученика
стечених после основне школе: основни, средњи и напредни ниво.
Наставник олакшава, односно отежава програм на основу мо
торичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге
колут напред;
– став на шакама, издржај, колут напред;
– два повезана премета странце удесно и улево;
– за напредни ниво премет странце са окретом за 180º и до
скомом на обе ноге („рондат”)
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2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm;
за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка
2.3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
– из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи,
издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи
2.4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
– из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º (ок
рет према притци);
– њих у упору, у зањиху склек, предњихом упор, зањих у упо
ру, у предњиху склек
За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:
– наскок у упор на н/п, премах једном ногом до упора јашу
ћег, прехват у потхват упорном руком (до предножне) и спојено од
ножењем заножне премах и саскок са окретом за 90º (одношка),
завршити боком према притци.
2.5. Вратило
За ученике /дохватно вратило/:
– суножним одривом узмак; ковртљај назад у упору предњем;
саскок замахом у заножење (зањихом).
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок у упор, премах од
ножно десном; окрет за 90º, упором рукама испред тела преднос
разножно; ослонцем ногу иза тела (напреднији ниво: замахом у
заножење) до упора чучећег; усправ, усправ, ходање у успону са
докорацима, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (че
оно или бочно у односу на справу)
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– премах одножно десном напред замах улево, замах удесно,
замах улево и спојено премах левом напред; премах десном назад,
замах улево, замах удесно и спојено одножењем десне, саскок са
окретом за 90º улево до става на тлу, леви бок према коњу.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, увис, бацање ку
гле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре;
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
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игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре;
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;
1.1. Трчања:
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
– 100 m ученици и ученице;
– 800 m ученици и ученице
– штафета 4 x 100 m ученици и ученице
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
– 800 m ученице,
– 1000 m ученици.
1.2. Скокови:
– Скок удаљкорачном техником.
– Скок увис леђном техника.
1.3. Бацања:
– Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg,
ученици 5 kg).
– Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реа
лизованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
– Наставник олакшава, односно отежава програм на основу
моторичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора
пред рукама (опружено);
– колут напред и спојено усправом до ваге претклоном и за
ножењем, издржај
– премет странце упором у „бољу” страну и спојено, премет
странце у „слабију” страну
– за напредни ниво премет напред упором
2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем
2.3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
– њих, зањихом саскок, уз помоћ.
2.4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
– из упора седећег разножно пред рукама, прехватом напред
и дизањем склоњено став на раменима, спуст назад у упор седећи
разножно, прехват рукама иза бутина, сножити и зањихом саскок.
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
– вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном
ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п
до упора јашућег; премах одножно предножном (уназад) до упора
предњег; замахом уназад (зањихом) саскок пруженим телом;
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– једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном
ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стра
жњег; саскок саседом (замахом ногама унапред).
2.5. Вратило
За ученике /доскочно вратило/
– из мирног виса узмак до упора, замахом ногама уназад (за
њихом) саскок увито.
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи; окрет
за 90º усправ у успон, окрет за 180º, лагано трчање на прстима,
скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згр
чено (бочно у односу на греду).
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– из упора пред рукама, коло заножно левом, коло заножно
десном.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
игре;

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре.
Минимални образовни захтеви

Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, увис, бацање ку
гле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 годишње)
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе програма по избору ученика – изабрани спорт
јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за сти
цањем знања, способности за бављење спортом као интегралним
делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у
животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на
такмичењима);
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани
спорт јесу:
– стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање
неопходних знања из изабраног спорта (принципи, технике, начин
вежбања – тренирања, стицање основних и продубљених тактич
ких знања);
– социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање
етичких вредности према учесницима у такмичењу;
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– откривање даровитих и талентованих ученика за одређени
спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
Ученици се на основу својих способности и интереса опре
дељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају
своје стваралаштво током целе школске године. То могу да буду
предложене спортске гране и други спортови за које ученици по
кажу интерес.
Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди
просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на пред
лог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спор
тове за који ученици те школе могу да се определе.
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савладавање основних вежби: „докорак”, мењајући корак га
лопом у свим правцима, полкин корак, далеко високи скок, „мака
зице”.
Систематска обрада естетског покрета тела у месту и у крета
њу без реквизита и са реквизитима, користећи при томе различиту
динамику, ритам и темпо.
Примена савладане технике естетског покрета и кретања у
кратким саставима.
Треба савладати најмање пет народних плесова.
Припрема за такмичење и приредбе и учешће на њима.
РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање
противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и на
паду. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране.
Зонска одбрана и напад „човек на човека”. Уигравање кроз трена
жни процес.
Правила игре.
Учествовање на разредним, школским и међушколским так
мичењима.
ФУДБАЛ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи постављања играча у нападу и од
брани. Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз трена
жни процес.
Правила малог фудбала.
Учествовање на разним школским и међушколским такмиче
њима.
КОШАРКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут
са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Поста
вљање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и
„човек на човека”. Напад против ових врста одбрана. Контранапад
у разним варијантама и принцип блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на разредним и школским такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром.
Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре и суђења.
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Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;
Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору уче
ника). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту
и окрети.
Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.
БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ
Избор борилачке вештине која се изучава на матичним факул
тетима спорта и физичког васпитања, и која је у програму Школ
ских спортских такмичења. Наставник у складу са могућностима
школе и интересовањима ученика предлаже наставни програм.
КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савлада
вање основне технике и упознавање са правилима такмичења. На
ставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму
клизања и предмета скијање на матичним факултетима.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе / учења, планом рада и начинима оцењивања.
Током реализације часова физичког васпитања давати инфор
мације о томе које вежбе позитиво утичу на статус њиховог орга
низма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које нега
тивно утичу на здравље.
Ученици који похађају трогодишње стручне школе далеко су
више оптерећени у редовном образовању практичном и теоријском
наставом од осталих ученика.
Због тога је физичко васпитање, у овим школама, значајно
за активан опоравак ученика, компензацију и релаксацију с обзи
ром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теориј
ска знања из области физичких активности су од великог значаја за
укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава
мерење и тестирање
практична настава.
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од
карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потреб
но, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је инди
видуалан.
Место реализације наставе
Садржаји програма усмерени су на:развијање физичких спо
собности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зи
мовања и других облика рада утврђује се на почетку школске го
дине на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално,
одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким
интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се
не може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском
терену ни у фискултурној сали.
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У свим разредима настава физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које
имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је
истовремена реализација часа.
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању –
стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постиг
нућа у спортским играма
Минимални образовни захтеви
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, увис, бацање ку
гле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
Оквирни број часова по темама
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне
школе (6 часова);
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту);
Атлетика (12 часова)
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова;
Спортска игра: по избору школе (12 часова);
Физичка активност, односно спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова);
Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
– Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа
у току школске године организује:
– Два целодневна излета са пешачењем
– I разред до 12 km (укупно у оба правца);
– II разред до 14 km (укупно у оба правца);
– III разред do 16 km (укупно у оба правца);
– Два кроса: јесењи и пролећни
– Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује про
грам и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту
ученика.
Школа организује и спроводи спортска такмичења, као једин
ствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска так
мичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ физичког васпитања је да се разноврсним и системат
ским моторичким активностима, у повезаности са осталим вас
питно – образовним подручјима, допринесе интегралном развоју
личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), раз
воју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у сва
кодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
– подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање
тела (превенција постуралних поремећаја);
– развој и усавршавање моторичких способности и теориј
ских знања неопх одних самостални рад на њима;
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– подстицање моторичких умења (вештина) и теоријских зна
ња неопходних за њихово усвајање;
– проширење и продубљавање интересовања које су ученици
стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране,
за коју показују посебан интерес;
– усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физич
ког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (вас
питно-образовног подручја);
– мотивација ученика за бављење физичким активностима и
формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
– оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике
користе у свакодневним условима живота и рада.
СТРУКТУРА ОБРАЗОВНО ВАСПИТНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
– развијање физичких способности
– спортско-техничко образовање
– везивање физичког васпитања са животом и радом.
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се:
1) развијање основних елемената физичке кондиције карак
теристичних за овај узраст и пол; као и других елемената моторне
умешности, који служе као основа за повећавање радне способно
сти, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско тех
ничком образовању,
2) превентивно компензацијски рад у смислу спречавања и
отклањања телесних деформитета,
3) оспособљавању ученика у самосталном неговању физич
ких способности, помагању раста, учвршћивању здравља, као и
самоконтроли и провери својих физичких и радних способности.
Програмски задаци се одређују индивидуално, према полу, узра
сту и физичком развитку и физичким способностима сваког поједин
ца на основу оријентационих вредности које су саставни део упутства
за вредновање и оцењивање напретка ученика као и јединственој ба
терији тестова и методологије за њихову проверу и праћење.
СПОРТСКО ТЕХНИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ
Спортско техничко образовање се реализује у I, II и III раз
реду кроз заједнички програм (атлетика, вежбе на справама и тлу)
кроз програм по избору ученика, а у IV разреду кроз програм по
избору ученика.
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1.3. Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg,
ученици 5 kg).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реали
зованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомене:
Наставник формира групе на основу умења (вештина) учени
ка стечених после основне школе на најмање две групе: „бољу”
и „слабију”. Уколико постоје услови формира групе ученика који
задовољавају основни, средњи и напредни ниво.
Наставник олакшава, односно отежава програм на основу мо
торичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– вага претклоном и заножењем и спојено, одразом једне ноге
колут напред;
– став на шакама, издржај, колут напред;
– два повезана премета странце удесно (улево);
– за напредни ниво премет странце са окретом за 180º и до
скомом на обе ноге („рондат”).
2.2. Прескоци
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка.
2.3. Кругови
За ученике /дохватни кругови/:
– из мирног виса вучењем вис узнето, спуст у вис стражњи,
издржај, вучењем вис узнето, спуст у вис предњи.
За ученице /дохватни кругови/:
– уз помоћ суножним одскоком наскок у згиб, њих у згибу /уз
помоћ/; спуст у вис стојећи.
2.4. Разбој

У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;

За ученике /паралелни разбој/:
– из њиха у упору, предњихом саскок са окретом за 180º –
предношка (окрет према притци);
– њих у упору, зањихом склек, предњихом упор, зањих, пред
њихом склек, зањихом упор
За ученице /двовисински разбој или једна притка вратила/:
– наскок у упор на н/п (или узмак замахом једне ноге), премах
одножно десном/левом ногом до упора јашућег, прехват у потхват
упорном руком (до предножне) и спојено одножењем заножне пре
мах и саскок са окретом за 90º (одношка), завршити боком према
притци.

1.1. Трчања:

2.5. Вратило

Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
100 m ученици и ученице;
800 m ученици и ученице;
штафета 4 x 100 m ученици и ученице.
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
800 m ученице;
1000 m ученици.

За ученике /дохватно вратило/:
– суножним одразом узмак; ковртљај назад у упору предњем;
саскок зањихом (замахом у заножење).

А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. АТЛЕТИКА

1.2. Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.

2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– лицем према десном крају греде: залетом и суножним од
скоком наскок у упор, премах одножно десном; окрет за 90º улево,
упором рукама испред тела преднос разножно; ослонцем ногу иза
тела (напреднији ниво: замахом у заножење) до упора чучећег; ус
прав, усправ, ходање у успону са докорацима, скок пруженим те
лом, вага претклоном, усклон, саскок пруженим телом (чеоно или
бочно у односу на справу).
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2.7. Коњ са хватаљкама

За ученике:
– премах одножно десном напред, замах улево, замах удесно,
замах улево и спојено премах левом напред, премах десном на
зад, замах улево, замах удесно и спојено премахом десне саскок са
окретом за 90º улево до става на тлу, леви бок према коњу.
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре. Учествовање на так
мичењима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.
Минимални образовни захтеви (провера)
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из програма спортских так
мичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
основних моторичких особина за дату дисциплину;
1.1. Трчање:
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе:
100 m ученици и ученице;
800 m ученици и ученице ;
штафета 4 x 100 m ученици и ученице.
Вежбање технике трчања на средњим стазама умереним ин
тензитетом и различитим темпом у трајању од 5 до 10 min.
Крос: јесењи и пролећни
800 m ученице;
1000 m ученици.
1.2. Скокови:
Скок удаљ корачном техником.
Скок увис леђном техником.
1.3. Бацања:
Бацање кугле, једна од рационалних техника (ученице 4 kg ,
ученици 5 kg ).
Спровести такмичења у одељењу, на резултат, у свим реали
зованим атлетским дисциплинама.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
– Наставник олакшава, односно отежава програм на основу
моторичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, провлак згрчено напред до упора
пред рукама
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– колут напред и спојено усправом и искораком леве/десне
ноге вага претклоном и заножењем, издржај,
– премет странце упором у „бољу” страну (на пример: улево)
и спојено и спојено премет странце у „слабију” страну (удесно)
– за напредни ниво: премет напред упором
2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка и прескоци са заножењем
2.3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
– њих, зањихом саскок (чување)
2.4. Разбој
За ученике /паралелни разбој/:
– из упора седећег разножно пред рукама, узручењем прехват
испред тела, вучењем склоњено став на раменима, издржај, спуст
назад у упор седећи разножно, прехват до упора седећег разножно
пред рукама, сножити и зањихом саскок.
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
– вис на в/п лицем према н/п: клим, премах згрчено једном
ногом до виса лежећег на н/п, прехват (може разноручно) на н/п
до упора јашућег; премах одножно предножном уназад до упора
предњег; замахом уназад – зањихом саскок пруженим телом;
– једна притка: наскок у упр предњи, премах одножно једном
ногом до упора јашућег; премах одножно заножном до упора стра
жњег; саскок саседом – замахом ногама унапред).
2.5. Вратило
За ученике
дочелно:
– из упора предњег премаси одножно
доскочно
– успостављање њиха климом, њих у вису (повећавати ам
плитуду), саскок у зањиху
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– лицем према десном крају греде, чеоно: залетом и суно
жним одскоком наскок у упор чучећи; окрет за 90º удесно; усправ
у успон, окрет у успону за 180º улево, лагано трчање на прстима,
скок са променом ногу, кораци у успону до краја греде; саскок згр
чено (бочно у односу на греду).
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– из упора пред рукама (упора стражњег), коло заножно ле
вом, коло заножно десном.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучених елемената. Да
ље проширивање и продубљавање техничко-тактичке припремље
ности у складу са изборним програмом. Учествовање на такмиче
њима на нивоу одељења, школе и међушколских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на
резултат).
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Вежбе на справама и тлу:

2.4. Разбој

Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из програма школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.

За ученике /паралелни разбој/:
– из замаха у упору предњихом спуст у склек, зањих у склеку
и спојено упор (у зањиху); предњих и спојено склек, зањихом упор
(поновити 2 до 3 пута)
За ученице /двовисински разбој, једна притка, вратило/:
– лицем према н/п, залетом и суножним одскоком наскок
упор предњи; премах одножно десном (левом) у упор јашући; пре
хват на в/п; премах одножно заножном до виса седећег, подметним
опружањем или одривом од н/п предњих и спојено саскок у пред
њиху (уз помоћ) до става на тлу, леђима према в/п;
– једна притка: залетом и суножним одскоком наскок упор
предњи; премах одножно десном (левом) до упора јашућег, премах
одножно заножном до упора стражњег; сасед са окретом за 900.

Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМ
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршава
њу технике и развијању водећих моторичких особина за дату ди
сциплину.
1.1. Трчање
Трчање на 100 m – ученици и ученице,
на 1000 m – ученици,
на 800 m – ученице,
Штафета 4x100 m ученици и ученице.
1.2. Скокови
Скок удаљ – одабраном техником;
Скок увис – одабраном техником.
1.3. Бацање
Бацање кугле рационалном техником (ученици 6 kg и учени
це 4 kg.
2. СПОРТСКА ГИМНАСТИКА: ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
Напомена:
Наставник олакшава, односно отежава програм на основу мо
торичких способности и претходно стечених умења ученика.
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
– из упора за рукама, зибом, премах одбочно до упора пред
рукама (опружено).
– комбинација вежби која садржи (вежбе се бирају, одузимају
или додају у складу са могућностима ученика): плесне кораке; скок
са окретом за 180º; окрет на две или једној нози; премет странце;
колут напред суножним одразом и малим летом; вагу претклоном
и заножењем; став на шакама колут напред и сп. скок са окретом
(произвољан број степени);
– за напреднији ниво: колут летећи и прекопит напред, уз помоћ.
2.2. Прескок
За ученике коњ у ширину висине 120 cm; за ученице 110 cm:
– згрчка;
– разношка
– за напредни ниво: склонка; прескоци са заножењем и „пре
копит”
2.3. Кругови
За ученике /доскочни кругови/:
– вучењем вис узнето; вис стрмоглаво; вис узнето; спуст у
вис стражњи – издржај; вучењем вис узнето; спуст у вис предњи
(полако); саскок

2.5. Вратило
За ученике /доскочно и дохватно или дочелно вратило/:
– /доскочно/: подметно успостављање ниха; њихање са пове
ћавањем амплидуде и саскок у предњиху или зањиху уз помоћ;
– /дохватно или дочелно/:ковртљај назад у упору.
2.6. Греда
За ученице /висока греда/:
– залетом и суножним одскоком наскок у упор чучећи одно
жно; окрет за 90º до упора чучећег; усправ, одручити; кораци у
успону докорацима; вага претклоном и заножењем, усклон; суно
жним одскоком скок са померањем; окрет за 90º у успону; саскок
пруженим телом или, за напреднији ниво – са предножним разно
жењем.
2.7. Коњ са хватаљкама
За ученике:
– из упора предњег коло предожно десном, коло предножно
левом;
– из упора стражњег коло одножно десном, коло одножно левом
Школско такмичење (одељење, школа): актив наставника фи
зичког васпитања бира справе на којима ће се ученици такмичити.
За напредније ученике: састави из система школских спорт
ских такмичења и учешће на вишим нивоима школских такмичења.
Минимални образовни захтеви:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
СПОРТСКА ИГРА (по избору)
игре.

Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената

Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру. На основу претходних умења у техници и тактици наставник
планира конкретне садржаје из спортске игре.
Актив наставника, према програму који сам доноси (из про
грама трећег разреда (програм по избору ученика) у складу са мо
гућностима школе, организује наставу за коју ученици покажу по
себно интересовање.
Минимални образовни захтеви:
Атлетика: трчање на 100 m за ученике и ученице, трчање на
800 m за ученике и 500 m за ученице, скок удаљ, скок увис, бацање
кугле – на резултат.
Такмичење у у тробоју (трчање, скок увис, бацање кугле на
резултат.
Вежбе на справама и тлу:
За ученике: наставни садржаји из програма вежби на тлу, пре
скока, једне справе у упору и једне справе у вису;
За ученице: наставни садржаји из програма вежби на тлу,
прескока, греде и двовисинског разбоја.
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IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 66 годишње)
Реализује се програм по избору.
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
I–IV
Циљ и задаци
Опште поставке

Циљ наставе приграма по избору ученика – изабрани спорт
јесте да ученици задовоље своја интересовања и потребе за сти
цањем знања, способности за бављење спортом као интегралним
делом физичке културе и настојање да стечена знања примењују у
животу (стварање трајне навике за бављење спортом и учешћем на
такмичењима);
Задаци наставе програма по избору ученика – изабрани
спорт јесу:
– стицање теоријских знања у изабраном спорту, пружање
неопходних знања из изабраног спорта;
(принципи, технике, начин вежбања – тренирања, стицање
основних и продубљених тактичких знања;
– социјализација ученика кроз изабрани спорт и неговање
етичких вредности према учесницима у такмичењу;
– откривање даровитих и талентованих ученика за одређени
спорт и њихово подстицање да се баве спортом.
Ученици се на основу својих способности и интереса опре
дељују за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и развијају
своје стваралаштво током целе школске године. То могу да буду
предложене спортске гране и други спортови за које ученици по
кажу интерес.
Да би се избор остварио, свака школа је дужна да обезбеди
просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на пред
лог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спор
тове за који ученици те школе могу да се определе.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
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Учествовање на разредним, школским и међушколским так
мичењима.
ФУДБАЛ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани.
Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила малог фудбала.
Учествовање на разним школским и међушколским такмиче
њима.
КОШАРКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу
Техника кошарке. Шутирање на кош из места и кретања, шут
са једном или обема рукама, са разних одстојања од коша. Поста
вљање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном” и
„човек на човека”. Напад против ових врста одбрана. Контранапад
у разним варијантама и принцип блока.
Правила игре и суђење.
Учествовање на разредним и школским такмичењима.
ОДБОЈКА
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу
Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром.
Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре и суђења.
Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
Упознавање и примена основних сигурносних мера у пливању;
Усвајање две технике пливања (по склоностима и избору уче
ника). Вежбање ради постизања бољих резултата. Скок на старту
и окрети.
Учествовање на одељенским, разредним и међушколским
такмичењима.

РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ

БОРИЛАЧКЕ ВЕШТИНЕ

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

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

СПОРТСКА ИГРА (по избору)
Понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената игре.
Даље проширивање и продубљавање техничко-тактичке при
премљености ученика у складу са изборним програмом за дату
игру.
РУКОМЕТ
Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени
програмским садржајима за основну школу.
Покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање
противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и на
паду. Напад са једним и два играча и напад против зонске одбране.
Зонска одбрана и напад „човек на човека”. Уигравање кроз трена
жни процес.
Правила игре.

КЛИЗАЊЕ И СКИЈАЊЕ
Програмски задаци из клизања и скијања обухватају савлада
вање основне технике и упознавање са правилима такмичења. На
ставник предлаже наставни програм, који се заснива на програму
клизања и предмета скијање на матичним факултетима.
Минимални образовни захтеви
Ниво спортско-техничких достигнућа ученика у изборном
спорту се проверава кроз разредна, школска и међушколска такми
чења као и друга спортска такмичења. Пожељно је да сваки ученик
учествује на најмање три спортска такмичења.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физич
ког васпитања у основној школи, с тим што је усмерен на још ин
тензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на
индивидуализацији процеса физичког васпитања:
– обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и ка
снијим опредељењима ученика;
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– заснован је на изборној настави за коју се ученици определе
према свом афинитету и потребама;
– обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој
области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе/учења, планом рада и начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког васпитања давати инфор
мације о томе које вежбе позитиво утичу на статус њиховог орга
низма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које нега
тивно утичу на здравље;
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе дале
ко су више оптерећени у редовном образовању практичном и те
оријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко вас
питање, у овим школама, значајно за активан опоравак ученика,
компензацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка
и једнострана оптерећења. Теоријска знања из области физичких
активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким
вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава;
мерење и тестирање;
практична настава.
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од
карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потреб
но, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је инди
видуалан.
Место реализације наставе
Теор ијска настава се реализује у учионици или у сали, исто
времено са практичном наставом;
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).
Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10–
12 часова (узастопних). Наставнику физичког васпитања је оста
вљено да, зависно од потреба, прецизира трајање сваког циклуса,
као и редослед њиховог садржаја.
Садржај циклуса је:
– за проверу нивоа знања на крају школске године – један;
– за атлетику – један;
– за гимнастику: вежбе на справама и тлу – један;
– за спорт по избору ученика – два;
– за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких спо
собности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зи
мовања и других облика рада утврђује се на почетку школске го
дине на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално,
одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким
интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не
може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском те
рену ни у фискултурној сали.
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У свим разредима настава физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које
имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је
истовремена реализација часа.
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању –
стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постиг
нућа у спортским играма.
Оквирни број часова по темама:
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне
школе (6 часова).
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
Атлетика (12 часова).
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору школе (12 часова).
Физичка активност, односно спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4 часа).
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана и за извођење редовне наставе школа у
току школске године организује:
Два целодневна излета са пешачењем:
I разред до 12 km (укупно у оба правца);
II разред до 14 km (укупно у оба правца);
III разред do 16 km (укупно у оба правца);
Два кроса: јесењи и пролећни.
Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује про
грам и садржај излета, и дужину стазе за кросеве, према узрасту
ученика.
Школа организује и спроводи спортска такмичења, као једин
ствени део процеса наставе физичког васпитања. Спортска так
мичења организују се у оквиру радне суботе и у друго време које
одреди школа. Међушколска спортска такмичења организују се у
оквиру календара које одреди Савез за школски спорт и олимпијско
васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења.
МАТЕМАТИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију
вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и закони
тости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет,
решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота,
наставак математичког образовања и самообразовања и развијање
личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
– развијају логичко и апстрактно мишљење;
– развијају способности јасног и прецизног изражавања и ко
ришћења основног математичко-логичког језика;
– развијају способности одређивања и процене квантитатив
них величина и њиховог односа;
– разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и
трансформације;
– разумеју функционалне зависности, њихово представљање
и примену;
– развијају способности сагледавања струковних проблема и
њиховог математичког моделовања и решавања;
– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ
ност, истрајност, критичност у раду, креативност и формирају си
стем вредности;
– развијају радне навике и унапреде способности за само
стални и групни рад;
– стекну знања и вештине применљиве у савладавању настав
них програма других предмета;
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– унапреде способност коришћења различитих извора инфор
мација и стручне литературе;
– формирају свест о универзалности и примени математичког
начина мишљења;
– буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу
са индивидуалним способностима и потребама струке и друштва;
– унапреде способности решавања различитих проблема и
нових ситуација у процесу рада и свакодневном животу.
МОДЕЛИ НАСТАВНИХ ПЛАНОВА
дела:

нискоградњу, хидроградњу, лабораторијска испитивања); геологи
ја, рударство и металургија (сви образовни профили у рударству);
машинство н обрада метала (машински техничар, техничар за ком
пјутерско управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, машин
ски техничар мерне и регулационе технике, ваздухопловни машин
ски техничар); хемија, неметали и графичарство (сви образовни
профили осим графичарских);
М14 (4+5+5+4=18) – за четворогодишње образовање у хидро
метеорологији (сви образовни профили).
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

За средње стручне и уметничке школе утврђено је више мо

М4 (3+2+0=5) – за трогодишње образовање у подручјима
(областима) рада: личне услуге (сви образовни профили); пољо
привреда, производња и прерада хране (сви образовни профили
пољопривредне струке осим руковаоц
 а – механичара пољопри
вредне технике);
М5 (3+2+2=7) – за трогодишње образовање у подручјима ра
да: шумарство и обрада дрвета (образовни профили: руковалац
шумском механизацијом, шумар и расадничар); трговина, угости
тељство и туризам (сви образовни профили); текстилство и кожар
ство (сви образовни профили);
М6 (3+3+2=8) – за трогодишње образовање у подручјима ра
да шумарство и обрада дрвета (произвођачи примарних и финал
них производа дрвета, тапетари); пољопривреда, производња и
прерада хране (сви образовни профили прехрамбене струке осим
месара, пекара и прерађивача млека); саобраћај (сви образовни
профили); геологија, рударство и металургија (сви образовни про
фили); геодезија и грађевинарство (сви образовни профили); ма
шинство и обрада метала (сви образовни профили); хемија, неме
тали и графичарство (сви образовни профили осим графичарских);
М7(3+3+3=9) – за трогодишње образовање у подручју рада: хе
мија, неметали и графичарство (сви образовни профили графичара);
М8 (3+3+0+0=6) – за четворогодишње образовање у подруч
јима рада: култура, уметност и јавно информисање (сви образовни
профили осим културолошког техничара, техничара дизајна енте
ријера и индустријских производа); личне услуге (сви образовни
профили); пољопривреда, производња и прерада хране (техничар
хортикултуре и зоотехничар);
М9 (3+3+2+2=10) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: култура, уметност и јавно информисање (техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа); здравство и соци
јална заштита (образовни профили: фармацеутски техничар, ла
бораторијски техничар); шумарство и обрада дрвета (шумарски
техничар); трговина, угоститељство и туризам (сви образовни про
фили); економија, право и администрација (правни техничар, би
ротехничар);
М10 (3+3+3+3=12) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: шумарство и обрада дрвета (техничар за пејзажну
архитектуру); геологија, рударство и металургија (сви образов
ни профили у геологији); текстилство и кожарство (сви образов
ни профили осим техничара – моделара коже); хемија, неметали и
графичарство (сви образовни профили графичара); пољопривреда,
производња и прерада хране (техничар пољопривредне технике,
сви образовни профили производње и прераде хране);
М11 (3+3+3+3=12) – за четворогодишње образовање у под
ручју рада: економија, право и администрација (сви образовни
профили осим правног техничара, биротехничара);
М12 (4+4+3+3=14) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: шумарство и обрада дрвета (техничар за примарну
обраду дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геодезија и
грађевинарство (извођач основних грађевинских радова, извођач
инсталатерских и завршних грађевинских радова); саобраћај (сви
образовни профили осим наутичког техничара – поморски смер);
машинство и обрада метала (погонски техничари, машински тех
ничар моторних возила, техничар оптике);
М13 (4+4+4+4=16) – за четворогодишње образовање у под
ручјима рада: електротехника (сви образовни профили), геодези
ја и грађевинарство (грађевински техничари за: високоградњу,
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ПРОГРАМ М4 (3+2+0)
Пољопривреда (сви образовни профили сем руковаoцa – ме
ханичарa пољопривредне технике); личне услуге (сви образовни
профили).
Трогодишње образовање
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Логика и скупови (9)
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома,
теорема, доказ. Декартов производ. Елементи комбинаторике (пре
бројавање коначних скупова): правило збира и правило производа.
Реални бројеви (5)
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева. Прибли
жне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, заокру
гљивање бројева).
Пропорционалност величина (8)
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања). Процентни рачун, каматни рачун. Таблично и графич
ко приказивање стања, појава и процеса.
Увод у геометрију (8)
Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Мећу
собни положаји тачака, правих и равни.
Дуж, угао, диедар.
Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао
између две равни.
Изометријске трансформације (21)
Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска
трансформација.
Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, приме
не. Транслација.
Ротација.
Симетрија (осна, централна, раванска).
Примене изометријских трансформација у доказним и кон
структивним задацима о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кругу.
Рационални алгебарски изрази (14)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце. Важније неједнакости (доказивање).
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебар
ски разломци).
Линеарне једначине и неједначине. Линеарна функција (18)
Линеарне једначине са једном и више непознатих.
Еквивалентност и решавање линеарних једначина са једном
непознатом.
Линеарна функција и њен график.
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Систем линеарних једначина са две и три непознате (разне
методе решавања).
Примена линеарних једначина и система линеарних једначи
на на решавање различитих проблема.
Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово реша
вање. Неједначине облика (ах + b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће
заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤).

ПРОГРАМ М5 (3+2+2)
Шумарство и обрада дрвета (руковалац шумском механизацијом,
шумар и расадничар); трговина, угоститељство и туризам (сви обра
зовни профили); текстилство и кожарство (сви образовни профили).
Трогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М4.

Хомотетија и сличност (10)
Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њена
примене.
Хомотетија, хомотетија и сличност.
Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Пита
горина теорема. Примена сличности у решавању конструктивних
и других задатака.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Степеновање и кореновање (11)
Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис 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 и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функција (14)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Раста
вљање квадратног тринома на линеарне чиниоце.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Простије квадратне неједначине.
Систем од једне квадратне и једне линеарне једначине са две
непознате.
Експоненцијална функција, логаритамска функција (11)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
Полиедри (12)
Полиедар. Правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).
Обртна тела (10)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

28. јун – 2013.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Елементи тригонометрије (24)
Тригонометријске функције оштрог угла. Основне триго
нометријске идентичности. Табеле вредности тргонометријских
функција.
Решавање правоуглог троугла.
Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први ква
дрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције облика у=А sin (ax+b).
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине (sin ах=b и сл.).
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици,
пракси).
Аналитичка геометрија у равни (21)
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
одстојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате
и њихови системи (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, пара
бола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тангента).
Низови (7)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М6 (3+3+2)
Шумарство и обрада дрвета (произвођачи примарних и фи
налних производа од дрвета, тапетари); пољопривреда, производ
ња и прерада хране (сви образовни профили прехрамбене струке
осим месара, пекара и прерађивача млека); економија, право и ад
министрација (сви образовни профили); саобраћај (сви образовни
профили); геологија, рударство и металургија (сви образовни про
фили); геодезија и грађевинарство (сви образовни профили); ма
шинство и обрада метала (сви образовни профили); хемија, неме
тали и графичарство (сви образовни профили осим графичарских).
Трогодишње образовање
I РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М4
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Тригонометрија правоуглог троугла (8)
Тригонометријске функције оштрог угла; основне тригономе
тријске идентичности. Табеле вредности тригонометријских функција.
Решавање правоуглог троугла.
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28. јун – 2013.
Степеновање и кореновање (17)

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис 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 и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функциjа (25)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Раста
вљање квадратног тринома на линеарне чиниоце.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Простије квадратне неједначине.
Простији системи једначина са две непознате који садрже
квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне
једначине).
Простије ирационалне једначине.

Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате и
њихови системи (графичка интерпретација).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тан
гента).
Низови (7)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М7 (3+3+3)
Хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили у
графичарству).
Трогодишње образовање

Експоненцијална функција, логаритамска функцијa (16)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
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I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М6
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Тригонометријске функције (29)

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

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први ква
дрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције облика у=Аsin(ах+b).
Адиционе формуле. Трансформације тригонометријских израза.
Једноставније тригонометријске једначине (sin(ах+b)=с и сл.)
и најједноставније тригонометријске неједначине (sinах>m и сл.).
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (метричка геометрија, физика,
пракса).

Обртна тела (11)

Вектори (10)

Полиедри (16)

Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Тригонометријске функције (24)
Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, свођење на први ква
дрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције облика у=Аsin(ах+ b).
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине (sinах=b и сл.).
Синусна и косинусна теорема, решавање троугла.
Примене тригонометрије (у метричкој геометрији, физици,
пракси).
Аналитичка геометрија у равни (21)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.

Правоугли координатни систем у простору, координате векто
ра. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора.
Аналитичка геометрија у равни (30)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола и па
рабола): једначина криве, однос праве и криве линије другог реда,
услов додира.
Елементи линеарног програмирања (5)
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др). Решавање проблема линеарног програмирања – екс
тремна вредност израза Ау+Ву+С на конвексном полигону у равни
(геометријски приступ).
Низови (10)
Oсновни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
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ПРОГРАМ М8 (3+3+0+0)

Kултура, уметност и јавно информисање (сви образовни про
фили осим техничара дизајна ентеријера и индустријских произво
да); личне услуге (сви образовни профили); пољопривреда (техни
чар хортикултуре и зоотехничар).

Синусна и косинусна теорема, решавање троугла. Примене
тригонометрије (у метричкој геометрији, физици, пракси).
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М6
ПРОГРАМ М9 (3+3+2+2)
Култура, уметност и јавно информисање (техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа); здравство (фармацеутски
техничар и лабораторијски техничар); шумарство и обрада дрве
та (шумарски техничар); трговина, угоститељство и туризам (сви
образовни профили); економија, право и администрација (правни
техничар, биротехничар).
Четворогодишње образовање
I РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М4.
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Степеновање и кореновање (18)
Степен чији је изложилац цео број, операције, децимални за
пис 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 и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функција (26)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање,
дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле и њихове једноставније примене. Раста
вљање квадратног тринома на линеарне чиниоце.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Простије квадратне неједначине.
Простији системи једначина са две непознате који садрже
квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне
једначине).
Простије ирационалне једначине.
Експоненцијална функција, логаритамска функција (17)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
Елементи тригонометрије (32)
Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригоно
метријске идентичности. Таблице вредности тригонометријских
функција.
Решавање правоуглог троугла.
Уопштење појма угла (мерење угла, радијан). Тригонометриј
ске функције ма ког угла, свођење на први квадрант, периодичност.
Графици основних тригонометријских функција. График
функције у=Аsin(ах+b).
Адиционе теореме (без доказа) и неке њихове последице.
Једноставније тригонометријске једначине (sinax=b и сл.).
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Полиедри (17)
Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).
Обртна тела (11)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове по
вршине и запремине.
Сфера и лопта, сфера и раван. Површина и запремина лопте.
Аналитичка геометрија у равни (22)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве. Линеарне неједначине са две непознате и
њихови системи (графичка интерпретација).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, пара
бола (једначина, однос праве и криве линије другог реда, тангента).
Низови (8)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Елементи привредне математике (8)
Улози на штедњу.
Сложени каматни рачун (појам, израчунавање крајње и почет
не вредности капитала, израчунавање каматне стопе и времена).
Функције (12)
Важнији појмови о функцијама једне променљиве (дефиниса
ност, парност, монотоност, периодичност, нуле). Преглед важнијих
елементарних функција, полиноми.
Непрекидност функције (геометријски смисао). Гранична
вредност функције.
Извод функције (12)
Прираштај функције. Извод функције (преко проблема тан
генте и брзине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних
функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Вероватноћа и статистика (20)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност.
Случајне променљиве. Биномна и нормална расподела. Сред
ња вредност и дисперзија.
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Популација, обележје и узорак. Основни задаци математичке
статистике. Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и ну
меричка обрада података.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М10 (3+3+3+3)
Шумарство и обрада дрвета (техничар за пејзажну архитекту
ру); геологија, рударство и металургија (сви образовни профили у
геологији); текстилство и кожарство (сви образовни профили осим
техничара – моделара коже); хемија, неметали и графичарство (сви
образовни профили у графичарству); пољопривреда, производња
и прерада хране (техничар пољопривредне технике, сви образовни
профили у производњи и преради хране).
Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан с програмом М9
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Полиедри (18)
Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде, косе
слике у равни.
Површина полиедра.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).

IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Функције (22)
Важнији појмови о функцијама једне променљиве (дефиниса
ност, парност, монотоност, периодичност, нуле). Сложена функци
ја и инверзна функција (појам и једноставнији примери).
Преглед важнијих елементарних функција, полиноми.
Непрекидност функције (геометријски смисао). Гранична
вредност функције.
Извод функције (22)
Прираштај функције. Извод функције (преко проблема тан
генте и брзине). Основне теореме о изводу (извод збира, производа,
количника и сложене функције). Изводи елементарних функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Комбинаторика (10)
Основна правила комбинаторике.
Варијације, пермутације; комбинације без понављања.
Вероватноћа и статистика (30)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и неза
висност. Случајне величине. Биномна, Пуасонова и нормална распо
дела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и узорак.
Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оце
не параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дисперзи
је. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

Обртна тела (13)
Цилиндрична, конусна и обртна површ.
Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове по
вршине и запремине.
Сфера и њени пресеци. Површина лопте, калоте и појаса. За
премина лопте.
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ПРОГРАМ М11 (3+3+3+3)
Економија, право и администрација (сви образовни профили
осим правног техничара, биротехничара).
Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан с програмом М9

Низови (12)
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)

Вектори (12)

Полиедри (14)

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

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

Аналитичка геометрија у равни (33)
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола и па
рабола): једначина криве, однос праве и криве линије другог реда,
услов додира.

Обртна тела(10)
Цилиндрична, конусна и обртна површ.
Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове по
вршине и запремине.
Сфера и њени пресеци. Површина лопте, калоте и појаса. За
премина лопте.

Елементи линеарног програмирања (5)

Низови (12)

Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др). Решавање проблема линеарног програмирања – екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону у равни
(геометријски приступ).

Аналитичка геометриjа у равни (27)

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12)

Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.

Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
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Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарне неједначине са две непознате и системи линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола, па
рабола): једначина, однос праве и криве линије другог реда, тан
гента, заједничка својства.
Елементи линеарног програмирања (5)
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др). Решавање проблема линеарног програмирања – екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону у равни
(геометријски приступ).
Елементи привредне и финансијске математике (25)
Прост каматни рачун, каматни број и каматни кључ, примене.
Сложени каматни рачун: појам, израчунавање крајње вредно
сти и почетне вредности капитала, броја периода и каматне стопе
(декурзивно и антиципативно укамаћивање).
Рачун улога: периодични улози (почетком или крајем обра
чунског периода); израчунавање збира укамаћених вредности, из
носа улога, каматне стопе и времена улагања.
Токови плаћања (крајем и почетком обрачунског периода): са
дашња вредност (уплате и исплате); израчунавање износа плаћа
ња, каматне стопе и времена плаћања.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Елементи финансијске математике (18)
Појам и врсте зајмова. Амортизација зајма једнаким ануите
тима и једнаким отплатама: израчунавање зајма, ануитета, каматне
стопе и броја ануитета; план амортизације зајма; веза између от
плата: израчунавање зајма, отплаћеног дела зајма и остатка зајма
помоћу прве отплате. Конверзија зајма. Амортизација зајмова по
дељених на обвезнице.
Функције (20)
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
Преглед важнијих елементарних функција. Полиноми (нуле
полинома, Безуов став, примене).
Непрекидност функције (геометријски смисао).
Гранична вредност функције, неке карактеристичне граничне
вредности, број е.
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Случајне променљиве. Биномна и нормална расподела. Сред
ња вредност и дисперзија.
Популација, обележје и узорак. Основни задаци математичке
статистике. Прикупљање, сређивање, графичко приказивање и ну
меричка обрада података.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М12 (4+4+3+3)
Шумарство и обрада дрвета (техничар за примарну обраду
дрвета и техничар за финалну обраду дрвета); геодезија и грађе
винарство (извођач основних грађевинских радова, извођач ин
сталатерских и завршних грађевинских радова); саобраћај (сви
образовни профили осим наутичког техничара – поморски смер);
машинство и обрада метала (погонски техничари, машински тех
ничар моторних возила, техничар оптике)
Четворогодишње образовање
I РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)
Логика и скупови (14)
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома,
теорема, доказ.
Декартов производ, релације и функције. Елементи комбина
торике – пребројавање коначних скупова (правило збира и правило
производа).
Реални бројеви (9)
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева.
Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница гре
шке, заокругљивање бројева; основне операције са приближним
вредностима).
Пропорционалносг величина (10)
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања).
Процентни рачун, каматни рачун.
Таблично и графичко приказивале стања, појава и процеса.
Увод у геометрију (12)
Тачка, права и раван. Односи припадања и распореда. Међу
собни положаји тачака, правих и равни.
Дуж, угао, диедар.
Нормалност правих и равни. Угао између праве и равни, угао
између две равни.

Извод функције (26)

Изометријске трансформације (28)

Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и
брзине). Основне теореме о изводу (извод збира, производа, колич
ника и сложене функције). Изводи елементарних функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Општа шема испитивања и скицирања графика функције.
Примена извода у економији: функција тражње, цене и при
хода, максимум прихода; функција укупних и просечних трошко
ва, минимум просечних трошкова; функција добити; еластичност
функција: еластичност функција тражње, прихода и трошкова.

Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска
трансформација.
Вектор, једнакост вектора и операције са векторима, приме
не. Транслација.
Ротација.
Симетрија (осна, централна, раванска).
Примене изометријских трансформација у доказним и кон
структивним задацима о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кругу.

Комбинаторика н вероватноћа (20)
Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације;
комбинације без понављања.
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност.

Рационални алгебарски изрази (16)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце. Важније неједнакости (доказивање).
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебар
ски разломци).
Линеарне једначине и неједначине.
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Линеарна функција (16)

Експоненцијална функција, логаритамска функција (24)

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 на решавање различитих про
блема.
Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово реша
вање. Неједначине облика (ах+b)(сх +d)< 0 (где је знак < могуће
заменити било којим од следећих знакова >, ≥, ≤).

Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине и неједначине.
Појам инверзне функције.
Појам логаритма, основна својства. Логаритамска функција и
њен график.
Основна правила логаритмовања, антилогаритмовање. Де
кадни логаритми. Примене логаритама (геометрија, нумеричка ма
тематика, пракса).
Једноставније логаритамске једначине.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).

Хомотетија и сличност (14)
Размера и пропорционалност дужи. Талесова теорема и њене
примене.
Хомотетија, хомотетија и сличност.
Сличност троуглова, примена код правоуглог троугла, Пита
горина теорема. Примена сличности у решавању конструктивних
и других задатака.
Тригонометрија правоуглог троугла (9)
Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригоно
метријске идентичности.
Решавање правоуглог троугла.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
II РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Полиедри (17)
Полиедар, правилан полиедар.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра (квадра, призме, пирамиде и зарубљене
пирамиде).
Обртна тела (11)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљака, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.

Степеновање и кореновање (26)

Вектори (12)

Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис 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 и основне операције са њима.

Аналитичка геометрија у равни (32)

Квадратна једначина и квадратна функција (36)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Природа решења квадратне једначине (дискриминанта).
Вијетове формуле, растављање квадратног тринома на лине
арне чиниоце, примене.
Неке једначине које се своде на квадратне.
Квадратна функција и њен график, екстремна вредност.
Квадратне неједначине.
Простији системи једначина са две непознате које садрже
квадратну једначину (квадратна и линеарна, две чисто квадратне),
са графичком интерпретацијом.
Простије ирационалне једначине.
Тригонометријске функције (42)
Уопштење појма угла, мерења угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, вредности тригоно
метријских функција ма ког угла, свођење на први квадрант, пери
одичност.
Графици основних тригонометријских функција. Графици
функција облика y=Asin(ax+b) y=Acos(ax+b).
Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских изра
за (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).

Правоугли координатни систем у простору, координате векто
ра. Скаларни, векторски и мешовити производ вектора.
Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Линеарна неједначина са две непознате и систем линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда,
услов додира, тангента).
Елементи линеарног програмирања (5)
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др.). Решавање проблема линеарног програмирања: екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону (геоме
тријски приступ).
Математичка индукција. Низови (16)
Математичка индукција и неке њене примене. Основни пој
мови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
Функције (18)
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
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Преглед важнијих елементарних функција, полиноми.
Непрекидност функције (геометријски смисао).
Гранична вредност функције.
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Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе.

Извод функције (20)

Вектори (14)

Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и бр
зине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Диференцијал и његова примена код апроксимација функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.

Правоугли координатни систем у простору, пројекције векто
ра, координате вектора.
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Неке
примене вектора.

Интеграл (18)

Аналитичка геометрија у равни (40)

Неодређени интеграл. Основна правила о интегралу, инте
грал елементарних функција, табела основних интеграла.
Метод замене, метод парцијалне интеграције.
Најједноставнији примери диференцијалних једначина:
y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y.
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура, кубатура).

Растојање између две тачке. Подела дужи у датој размери.
Површина троугла.
Права: разни облици једначине праве, угао између две праве,
растојање тачке од праве.
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда,
услов додира, тангента и заједничка својства).

Комбинаторика (8)

Елементи линеарне алгебре и линеарног програмирања (14)

Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без
понављања).
Биномни образац.

Системи линеарних једначина. Гаусов поступак.
Линеарна неједначина са две непознате и систем линеарних
неједначина са две непознате (уз графичку интерпретацију).
Појам линеарног програмирања, примери (транспортни про
блем и др.). Решавање проблема линеарног програмирања: екс
тремна вредност израза Ах+Ву+С на конвексном полигону (геоме
тријски приступ).

Вероватноћа и статистика (20)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност. Случајне величине. Биномна, Пуас онова и нормална
расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје
и узорак. Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам
оцене параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дис
перзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М13 (4+4+4+4)
Електротехника (сви образовни профили); геодезија и грађе
винарство (грађевински техничари за: високоградњу, нискоградњу,
хидроградњу, лабораторијска испитивања); геологија, рударство
и металургија (сви образовни профили у рударству); машинство
и обрада метала (машински техничар, техничар за компјутерско
управљање, техничар хидраулике и пнеуматике, машински техни
чар мерне и регулационе технике, ваздухопловни машински тех
ничар); хемија, неметали и графичарство (сви образовни профили
осим графичара).
Четворогодишње образовање
I и II РАЗРЕД
Програм је истоветан са програмом М12.
III РАЗРЕД
(4 часа недељно, 140 часова годишње)
Полиедри (20)
Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилни поли
едри.
Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра. Површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра, запремина квадра, Кавалијеријев прин
цип. Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.
Обртна тела (15)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.

Математичка индукција. Низови (20)
Математичка индукција и неке њене примене.
Основни појмови о низовима, гранична вредност низа.
Аритметички низ. Геометријски низ.
Неке примене низова.
Комплексни бројеви (5)
Тригонометријски облик комплексног броја, Моаврова фор
мула. Неке примене комплексних бројева.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(4 часа недељно, 128 часова годишње)
Функције (28)
Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
Преглед елементарних функција.
Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски
смисао). Асимптоте.
Извод функције (26)
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и бр
зине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Диференцијал и његова примена код апроксимација функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Интеграл (22)
Неодр еђени интеграл. Основна правила о интегралу, табела
основних интеграла, интеграли неких елементарних функција.
Метод замене, метод парцијалне интеграције.
Најједноставнији примери диференцијалних једначина:
y´=f(x)g(y), y´´=C, y´´= -k² y
Одређени интеграл, Њутн-Лајбницова формула (без доказа).
Примене одређеног интеграла (ректификација, квадратура,
кубатура).
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28. јун – 2013.
Комбинаторика (12)

Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без
понављања).
Биномни образац.
Вероватноћа и статистика (28)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност. Случајне величине. Биномна, Пуас онова и нормална
расподела. Средња вредност и дисперзија. Популација, обележје и
узорак.
Прикупљање, сређивање и приказивање података. Појам оце
не параметара. Оцене вероватноће, средње вредности и дисперзи
је. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ПРОГРАМ М14 (4+5+5+4)
Хидрометеорологија (сви образовни профили).
Четворогодишње образовање
I РАЗРЕД
(4 часа недељно, 148 часова годишње)
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Значајне тачке троугла. Четвороугао.
Примене.
Конструктивни задаци (троугао, четвороугао, многоугао, кру
жница)
Рационални алгебарски изрази (32)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце.
Операције са рационалним алгебарским изразима (алгебар
ски разломци).
Примена трансформација рационалних алгебарских израза
код решавања линеарних једначина и неједначина. Линеарне јед
начине са параметрима (Тема „Линеарне једначине и неједначине,
линеарна функција”, као посебна тема, изостављена је. Ти садржа
ји су обрађени у VIII разреду основне школе и овде се обавља само
њихово продубљивање и мање проширивање – једначине с параме
трима, системи с три непознате).
Важније неједнакости.
Сличност (14)
Мерење дужи и углова.
Пропорционалност дужи: Талесова теорема.
Хомотетија. Сличност. Питагорина теорема.
Потенција тачке.
Примене.

Логика и скупови (15)

Тригонометрија правоуглог троугла (9)

Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања.
Основни математички појмови, дефиниција, аксиома, теоре
ма, доказ.
Декартов производ, релације, функције.
Елементи комбинаторике (пребројавање коначних скупова:
правило збира и правило производа).

Тригонометријске функције оштрог угла. Основне тригоно
метријске идентичности.
Решавање правоуглог троугла.

Реални бројеви (14)
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева.
Приближне вредности реалних бројева (грешке, граница гре
шке, заокругљивање бројева, основне операције са приближним
вредностима).
Пропорционалност (8)
Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење), примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања).
Процентни рачун, каматни рачун.
Таблично и графичко приказивање стања, појава и процеса.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
II РАЗРЕД
(5 часова недељно, 175 часова годишње)
Степеновање и кореновање (35)
Степен чији је изложилац цео број, операције. Децимални за
пис 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 и основне операције са њима.
Квадратна једначина и квадратна функција (46)

Основни и изведени појмови и ставови геометрије. Основни
објекти геометрије: тачка, права, раван.
Основни ставови о релацијама припадања, распореда и пара
лелности.
Међусобни положаји тачака, правих и равни.
Дуж, многоугаона линија. Полуправа, полураван, полупро
стор. Угао, диедар. Многоугао. Оријентација.

Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање,
дискриминанта и природа решења квадратне једначине.
Вијетове формуле. Растављање квадратног тринома на лине
арне чиниоце, примене.
Неке једначине које се своде на квадратне.
Квадратна функција (нуле, знак, монотоност, екстремна вред
ност, 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.

Подударност (36)

Експоненцијална и логаритамска функција (30)

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.

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 задата
ка (уз употребу рачунара).
Једноставније логаритамске једначине и неједначине.

Увод у геометрију (8)
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Тригонометријске функције (52)

Комплексни бројеви и полиноми (20)

Уопштење појма угла, мерење угла, радијан.
Тригонометријске функције ма ког угла, вредности тригоно
метријских функција ма ког угла, свођење на први квадрант, пери
одичност.
Графици основних тригонометријских функција, графици
функција облика: у= А sin (ах+b) и у= А соs (ах+b).
Адиционе теореме. Трансформације тригонометријских изра
за (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).

Појам и примери алгебарских структура (група, прстен, поље).
Поље комплексних бројева. Тригонометријски облик ком
плексног броја. Моаврова формула. Неке примене комплексних
бројева.
Полиноми над пољем комплексних бројева. Основна теорема
алгебре и неке њене последице. Вијетове формуле.
Системи алгебарских једначина вишег реда.

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

Важнији појмови и чињенице о функцијама једне променљи
ве (дефинисаност, нуле, парност, монотоност, периодичност). Сло
жена функција (појам и једноставнији примери).
Преглед елементарних функција.
Гранична вредност и непрекидност функције (геометријски
смисао). Асимптоте.

III РАЗРЕД
(5 часова недељно, 180 часова годишње)
Полиедри (25)
едар.

Рогаљ, триедар. Полиедар, Ојлерова теорема, правилан поли

Призма и пирамида, равни пресеци призме и пирамиде.
Површина полиедра, површина призме, пирамиде и зарубље
не пирамиде.
Запремина полиедра: запремина квадра, Каваљеријев прин
цип. Запремина призме, пирамиде и зарубљене пирамиде.
Обртна тела (20)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ.
Прав ваљак, права купа и зарубљена права купа. Површина и
запремина правог кружног ваљка, праве кружне купе и зарубљене
кружне купе.
Сфера и лопта, равни пресеци сфере и лопте. Површина лоп
те, сферне калоте и појаса. Запремина лопте.
Уписана и описана сфера полиедра, правог ваљка и купе.
Вектори (15)
Правоугли координатни систем у простору, пројекције векто
ра, координате вектора.
Скаларни, векторски и мешовити производ вектора. Детерми
нанте другог и трећег реда. Неке примене вектора.
Аналитичка геометрија у равни (50)
Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина
троугла.
Права, разни облици једначине праве. Угао између две праве.
Одстојање тачке од праве.
Системи линеарних једначина, Гаусов поступак. Систем ли
неарних неједначина са две непознате и његова графичка интер
претација. Појам линеарног програмирања.
Криве линије другог реда: кружница, елипса, хипербола, па
рабола (једначине, међусобни односи праве и кривих другог реда,
услов додира, тангента, заједничка својства).
Математичка индукција. Низови (38)
Математичка индукција и њене примене.
Елементарна теорија бројева (дељивост, прости бројеви, кон
груенције).
Основни појмови о низовима (дефиниција, задавање, опера
ције).
Аритметички низ, геометријски низ, примене.
Једноставније диференцне једначине.
Гранична вредност низа, својства. Број е.

НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
IV РАЗРЕД
(4 часа недељно, 128 часова годишње)
Функције (28)

Извод функције (26)
Прираштај функције. Извод функције (проблем тангенте и бр
зине). Основне теореме о изводу, изводи елементарних функција.
Диференцијал и његова примена код апроксимације функција.
Испитивање функција (уз примену извода), график функције.
Интеграл (22)
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).
Комбинаторика (12)
Основна правила. Варијације, пермутације; комбинације (без
понављања).
Биномни образац.
Вероватноћа и статистика (28)
Случајни догађаји. Вероватноћа. Условна вероватноћа и не
зависност. 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 дис
перзије. Интервалне оцене за вероватноћу и средњу вредност.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири двочасовна школска пи
смена задатка са једночасовним исправкама (12).
ДОДАТНИ РАД
Оријентациони програм
(за све струке)
Програм је оквирни и исти за све средње школе
I РАЗРЕД
(30 часова годишње)
1. Елементи математичке логике (6)
Искази и исказне формуле. Логичне операције, исказне фор
муле. Веза скуповних и логичких операција. Квантори. Основни
логички закони. Доказ у математици; грешке у доказивању. Рела
ције и графови.
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2. Елементарна теорија бројева – одабрани задаци (6)

6. Реални бројеви (4)

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

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

3. Полиноми (8)

7. Геометријске конструкције у простору (5)

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

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

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

8. Одабрана поглавља тригонометрије (8)

5. Апсолутна вредност броја и примене (4)

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

Једначине, неједначине и функције са апсолутним вредностима.
6. Системи линеарних једначина и неједначина (5)
Системи линеарних једначина и неједначина с више непозна
тих, примене. Решавање проблема линеарног програмирања (гео
метријски приступ, појам о симплекс-методу).
7. Равне геометријске фигуре (6)
8. Одабрани доказни и рачунски задаци. Вектори н њихова
примена.
9. Једнакост многоуглова (4)
Разложива и допунска једнакост многоуглова. Бољаи-Гервино
ва теорема. Резање и састављање равних фигура – одабрани задаци.

9. Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци (4)
(нпр. Дирихлеов принцип, комбинаторна геометрија и др.).
10. Рачуноводство (8)
Слободан избор садржаја.
11. Одабрани задаци за математичка такмичења (5)
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.
III РАЗРЕД
(30 часова годишње)

10. Геометријске конструкције у равни (8)

1. Полиедри, правилни полиедри; тетраедар (6)

Разне методе решавања конструктивних задатака (примена
изометријских трансформација, сличности, ГМТ и др.). Конструк
ције при ограничењима (само лењиром, само шестаром, недоступ
не тачке).

Коса слика, пресеци и симетрија полиедра. Правилни поли
едри. Разни задаци о тетраедру, Питагорина теорема у простору.

11. Инверзија (4)

3. Математичка индукција. Низови (6)

12. Аполонијев проблем додира (4)

Математичка индукција. Аритметички низ, геометријски низ.
Гранична вредност низа. Неке сумационе формуле.

Десет Аполонијевих конструктивних задатака о додиру кру
жница.
13. Елементи топологије (4)
Графови и неке њихове примене. Тополошке инваријанте. Род
површи. Ојлерова формула и неке њене примене. Историјски осврт.
14. Логички и комбинаторни задаци (5)
Разни начини решавања логичких задатака (укључујући и
апарат исказне алгебре). Пребројавање коначних скупова.
15. Одабрани задаци за такмичења из математике (6)
Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.
II РАЗРЕД
(30 часова годишње)
1. Квадратне једначине, функције н неједначине (4)
2. Нелинеарне Диофантове једначине (4)
3. Ирационални алгебарски изрази, једначине 
и неједначине (4)

2. Обртна тела. Комбинована тела (4)

4. Рекурентне формуле и неке њихове примене (4)
Задавање низа рекурентном формулом, Фибоначијев низ.
Простије диференцне једначине.
5. Разне примене вектора (4)
Примене вектора у геометрији, алгебри, тригонометрији и др.
6. Метод координата. Функције и графици (8)
Координате на правој, Декартов координатни систем у равни,
други координатни системи. Општа идеја координата. Трансфор
мације координатних система, примене. Важније функције и њи
хови графици, рационална функција, функције с апсолутним вред
ностима. Графичко решавање једначина и неједначина, графичко
решавање задатака линеарног програмирања. Примена метода ко
ордината на испитивање једначина и неједначина с параметрима.
Формирање једначина геометријских места тачака у равни. Коор
динатни метод у решавању геометријских задатака.
7. Комплексни бројеви и полиноми (6)

4. Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине 
и неједначине (4)

Комплексни бројеви: операције, геометријска интерпретаци
ја, тригонометријски облик. Муаврова формула. Ојлерова форму
ла. Полиноми с комплексним коефицијентима, основна теорема
алгебре, Вијетове формуле. Неке примене комплексних бројева.

5. Проблеми екстремних вредности (6)

8. Системи једначина и неједначина другог или вишег реда (4)

Елементарне алгебарске методе решавања проблема екстрем
них вредности. Решавање неких проблема геометријским кон
струкцијама. Изопериметријски проблем.

9. Конусни пресеци (6)
Конусни пресеци: геометријски и аналитички приступ.
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10. Сферна геометрија (8)

Геометрија сфере. Тригонометрија сфере, површина сферног
троугла. Примене у астрономији, картографији, навигацији и др.
11. Математика у применама (4)
Разне примене математике (зависно од струке): грађевинар
ство, геодезија, електротехника, машинство, саобраћај, пољопри
вреда и шумарство, финансије и осигурање, уметност, итд.
12. Логичко-комбинаторни задаци (4)

28. јун – 2013.

10. Математика у применама: елементи математичког 
моделирања (6)
Појам математичког модела. Линеарно и динамичко модели
рање. Мрежно планирање. Емпиријски модели. Модели система
масовног опслуживања. Моделирање диференцијалним једначина
ма (примери из праксе).
11. Елементи теорије игара (4)
Појам игре и стратегије игре. Цена игре, матрица игре. Прин
цип минимакса. Основна теорема теорије игара. Примери.

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

12. Одабрани задаци за математичка такмичења (4)

13. Одабрани задаци за математичка такмичења (6)

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

Задаци који су по свом садржају изван наведених тема.
IV РАЗРЕД
(30 часова годишње)
1. Математичке структуре (4)
Бројеви и операције, општи појам операције; појам матема
тичке структуре, примери. Групе геом
 етријских трансформација.
Појам о аксиоматском методу.
2. Развој и врсте геометрија (4)
Постанак геометрије. Разне геометрије: еуклидске и нееу
клидске геометрије, афина и пројективна геометрија.
3. Кратак преглед историје математике (8)
4. Функције у природи и техници (4)
Оптерећење и савијање греде, силе трења, радиоактивни рас
пад материје, спуштање падобраном, атмосферски притисак и ме
рење висине барометром, количина горива за ракету, хармонијске
осцилације, клатно, пригушене осцилације, плима и осека, спек
трална анализа.
5. Извод и интеграл (8)
Извод и примене извода. Интеграл и примене интеграла. Уни
верзална формула (Симпсонова формула). Најпростије диферен
цијалне једначине и њихова веза са интегралом, геометријска ин
терпретација. Диференцијалне једначине у физици, техници и др.
6. Непрекидност (4)
Непрекидне функције (геометријски и аналитички смисао).
Примена на решавање једначина и неједначина. Непрекидна пре
сликавања, тополошка пресликавања.
7. Нумеричке методе (5)
Израчунавање вредности израза; коначне разлике, примене.
Одређивање приближних решења једначина: графичком методом
итерације и др.
8. Елементи комбинаторике и вероватноће (8)
Основна правила комбинаторике. Варијације, пермутације,
комбинације. Биномни образац и неке његове примене. Вероватно
ћа и њено израчунавање, условна вероватноћа, геометријска веро
ватноћа. Бернулијева схема и др.
9. Елементи теорије информација и основни кибернетике (5)
Информациони системи (зависно од струке).

Задаци који су по свом садржају изван набројаних тема.

СЛОБОДНЕ МАТЕМАТИЧКЕ АКТИВНОСТИ
За рад у оквиру слободне математичке активности (секције,
клуба и сл.), поред неких тема из наведеног програма за додатни
рад (које су приступачне ученицима), узимати и друге садржаје ко
је изаберу сами ученици у сарадњи са наставником, а првенствено:
теме из историје математике, логичко-комбинаторне задатке, раци
оналне поступке рачунања и трансформација израза, занимљиве
конструкције, елементе топологије, разне примене табела и дија
грама, бројевне системе, математичке игре и друге математичке за
нимљивости.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Битне карактеристике програма
Основне карактеристике програма математике су: усклађе
ност са програмом математике за основну школу; заступљеност
заједничких садржаја из програма математике за гимназије и
стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта
развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садр
жаји математике претходе садржајима других предмета у којима
се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја
математике који чине основу математичке културе свих свршених
ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност
између програма математике за поједине групације струка и сте
пена стручне спреме, као и између ових програма и програма за
поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов
обим, основни захтеви и сл.).
При избору садржаја програма била је врло значајна образов
на и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем
оспособљавању ученика да логички мисле и стваралачки присту
пају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (за
хваљујући адекватним математичким садржајима и методама) има
широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније
ефикасно учење.
Веома су значајни и практични циљеви наставе математике.
То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси
и другим научним областима које ученици на овом когнитивном
нивоу изучавају или ће их учити касније.
За реализацију циља и задатака наставе математике изабра
ни садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима.
Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер они
имају могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи сте
пен апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко
решавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији са
држаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање
на математичку интуицију и њено даље развијање. Мотивација и
интуит ивно схватање проблема треба да претходе строгости и кри
тичности, а излагање градива мора бити праћено добро одабраним
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примерима. Након довољног броја урађених примера треба при
ступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска ма
тематика не може бити сасвим формализована, тј. изложена строго
дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и настав
ник математике (у зависности од фонда часова, састава одељења и
предзнања ученика).
ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА
(Посебне напомене о обради програмских тема)
Неке опште напомене
1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике,
неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене обра
зовне, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку про
грама.
Услови за успешну реализацију програма математике су: пра
вилно планирање и редовно припремање наставника за извођење
наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро организо
ван наставни процес; комбинована примена савремених наставних
метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз смишљено
одабирање и припремање примера и задатака и употребу одгова
рајућих наставних средстава, учила за наставу математике и рачу
нара. Све то треба да одрази интенције програма: подизање нивоа
наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће учени
ци сопственим напорима усвајати трајна и активна математичка
знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање нових
знања.
Тако организована и извођена настава математике, уз пуно
интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног про
цеса, у већој мери је ефикасна и продуктивна. Такође подстиче
самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђи
вању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и
важан васпитни задатак наставе).
2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, тре
ба да представља природан прелаз од наставе у основној школи
и да се заснива на већ стеченим математичким знањима ученика
(што омогућава доста добра вертикална повезаност програма ма
тематике у средњим школама и основној школи). Објективна си
туација изискује и извесно систематско утврђивање и обнављање
оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива
обрада садржаја у средњој школи, а то се може постићи интегриса
њем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржа
ја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе када је то
актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од
стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишље
но и студиозно планирање градива од стране наставника.
3. У погледу математичке терминологије мора постојати кон
тинуитет у односу на коришћену (прописану) терминологију у
основној школи.
4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег
усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачу
нарске подршке у настави математике (у почетној фази у фрон
талном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих
програмских апликација, уколико нема услова за масован индиви
дуални рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике).
Објашњење садржаја – начин реализације 
(начин остваривања програма)
За све програме (М4 – М14) даје се заједничко објашњење
садржаја програма – начин остваривања програма, с тим што се
евентуалне разлике које се односе на поједине програме, односно
садржаје, наводе у одговарајућем делу.
Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у сва
кој теми програма (важни појмови, чињенице, идеје, методе и др.),
тј. на оно што је основни циљ при реализацији садржаја, без обзи
ра на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико
је број часова већи, садржаји теме треба да буду обрађени и усво
јени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на пример, свака
тема из програма М14 реализоваће се знатно шире и дубље него у
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осталим програмима. Ово ће у извесној мери зависити и од кон
кретне ситуације (природа струке, састав одељења, други услови).
I РАЗРЕД
Логика н скупови. Ову тему треба реализовати кроз пона
вљање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили
у основној школи. Ови логичко-скуповни садржаји (исказ, форму
ла, логичке и скуповне операције, основни математички појмови,
логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа за
виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја
програма математике на овом нивоу образовања и васпитања уче
ника. При томе, нагласак треба да буде на овладавању математич
ко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних матема
тичких појмова и чињеница, без превеликих формализација.
Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању па
жње у настави математике на суштинска питања јесте правилно
схватање улоге и места логичко-скуповне (па и геометријске) тер
минологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној
мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их комплику
је), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да
се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).
Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим при
мерима и задацима, као примену основних принципа пребројава
ња коначних скупова. Треба имати у виду да обрадом ових садр
жаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они
дограђивати и у каснијим програмским темама.
Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до
реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима сте
ченог у основној школи, посебно истичући принцип перманенције
својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити
на својства рачунских операција, као основу за рационализацију
рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зави
сности од конкретне ситуације, ово се може дати и на нешто ви
шем нивоу. Посебну пажњу треба посветити обради приближних
вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реал
ним бројевима најчешће значи рачунање са приближним вредно
стима.
Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је
што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних ма
тематичких знања. На бази проширивања и продубљивања раније
стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функци
ја директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује детаљно)
пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних
задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем
одређених стања, процеса и појава.
Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, наро
чито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом
изучавању геометрије (основни и изведени појмови и ставови, де
финиције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посебно
изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба на
неколико једноставнијих примера упознати ученике са суштином
и начином доказивања теорема.
Подударност, изометријске трансформације. Обрада садр
жаја из ове теме (подударност, вектори, изометријске трансформа
ције) треба да буде наставак онога што се о томе учило у основној
школи. Појам вектора изградити до нивоа неопходног за ефикасну
примену. Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке од
изучаваних изометрија, а нешто више обрадити изометријске тран
сформације као пресликавања равни у саму себе, њихову класи
фикацију и нарочито њихове примене (као метода) у доказним и
конструктивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кру
жницом. Трансформације користити у оној мери у којој олакшава
ју изучавање одређених садржаја геометрије.
Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да учени
ци, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају
идејама и поступцима вршења идентичних трансформација поли
нома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде
на разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а
не на раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба
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посветити важнијим неједнакостима (доказивање и примена: не
једнакост између средина и др.).
Линеарне једначине н неједначине. Линеарне функције. У
оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проши
ривање знања ученика о линеарној функцији, линеарним једначи
нама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући
појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у њи
ховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је
непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или
два параметра.
У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине
са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих приме
ра може се показати и решавање система линеарних једначина са
више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на при
мени једначина на решавање разних проблема. Приликом обраде
неједначина и система неједначина са једном непознатом ограни
чити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина
записивати на више начина (опредељујући се за најприхватљиви
ји), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.
Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења
дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихо
вих дужина) и усвајања Талесове теореме (са применама), ученици
треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која
није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и изо
метрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као
и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате
суштину метода сличности у решавању рачунских и конструктив
них задатака. Значајна је примена сличности у доказивању поједи
них теорема (Питагорине и др.). Може се обрадити и однос повр
шина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу
треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и кон
структивним задацима.
Тригонометрија правоуглог троугла. (У програмима М6М8 и М12-М14. У осталим програмима садржаји ове теме су у II
разреду (М9-М11) или III разреду (М5) у оквиру теме „Елементи
тригонометрије”.) Ученици треба да схвате везе између страница и
углова правоуглог троугла (дефиниције тригонометријских функ
ција оштрог угла), њихове последице и примене. При решавању
правоуглог троугла треба се ограничити на једноставније и разно
врсне задатке.
II РАЗРЕД
Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба
посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савла
ђивању операција са њима (на карактеристичним, али не много
сложеним задацима). Од посебног је значаја релација √ а²=│а│, а
такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 10n,
где је 1< а <10 и n ∈ Z. Рационалисање обрадити на примерима у
којима су имениоци облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn испити
вати само у неколико случајева (за n ≤ 4), са закључком о облику
графика када је изложилац n паран и када је непаран број. У вези
са комплексним бројевима треба обрадити само основне појмове
и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о ква
дратној једначини.
Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове
теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре
и практичних примена. Треба решавати и једначине са непознатом
у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и
једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу посвети
ти примени квадратних једначина и неједначина у решавању ра
зноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици
добро науче да скицирају и „читају” график квадратне функције.
При испитивању квадратне функције у већој мери треба користи
ти 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 кори
стећи знања о знаку квадратног тринома, као и знања о решава
њу линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне
једначине (у програмима М12-М14).
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Тригонометријске функције (У програмима М12-М14. У
програмима М9-М11 у ову тему, али под називом „Елементи три
гонометрије”, укључени су (на почетку) и садржаји из подтеме
„Тригонометрија правоуглог троугла”. У програмима М5-М7 тема
је у III разреду.) При дефинисању и уочавању својстава тригоно
метријских функција ма ког угла и тзв. свођењу на први квадрант
треба користити тригонометријски круг, као и симетрију (осну и
централну). Упоредо са одређивањем вредности тригонометриј
ских функција, треба решавати и тригонометријске једначине об
лика: sin ах =b, cos ах =b, tg ах=b. Ученици треба да схвате да се
многи научни и технички проблеми моделују тригонометријским
функцијама, па је зато неопходно настојати да упознају основна
својства ових функција, а првенствено да умеју скицирати и „чи
тати” њихове графике. Посебну целину у тригонометријским са
држајима 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 предмети
ма. Зато овој целини треба посветити велику пажњу и градиво до
бро увежбати. Упознавањем синусне и косинусне теореме ученици
треба да схвате да се проширују могућности примене тригономе
трије на решавање ма којег троугла, као и на решавање разних про
блема из метричке геометрије, физике и посебно струковне праксе.
Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом об
раде ових функција, за уочавање њихових својстава користити пр
венствено графичке интерпретације. На једноставним примерима
упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у
циљу продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити
у мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних
рачунара).
III РАЗРЕД
Полиедри и обртна тела. (У програмима М9-М14. У оста
лим програмима ова тема је у II разреду.) У обради ових садржаја
(у ствари, продубљивању и допуњавању знања која о њима учени
ци већ имају) значајно је да ученици већ усвојене основне појмове
и чињенице просторне геометрије умеју успешно да примењују у
решавању задатака (једноставнијих), укључујући и оне практич
не природе (одређивање запремине модела неког геометријског
тела, конкретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати
неопходни подаци и сл.). Ученици треба да „виде” да се изучава
на својства просторних фигура широко користе у пракси, астро
номији, физици, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању
логичког мишљења и просторних представа ученика, уз позивање
на очигледност, коришћење модела (или приручних средстава) и
правилно скицирање просторних фигура. Рационалније је и боље
прво наћи решење задатка у „општем облику”, па онда замењивати
дате податке. Корисно је повремено од ученика захтевати да дају
процену резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине).
Може се као задатак дати одређивање односа површина и односа
запремина сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одре
ђивање полупречника уписане или описане сфере одређеног гео
метријског тела. Обрасце за површину и запремину лопте и њених
делова није потребно изводити.
Вектори. У овој теми ученици упознају координате вектора,
дефиницију и смисао скаларног, векторског и мешовитог произ
вода вектора. Од посебног значаја је координатна интерпретација
скаларног, векторског и мешовитог производа и њихова примена
(одређивање угла између два вектора, израчунавање површине и
запремине фигура, неке примене у физици и др.).
Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализа
цији ове теме јесте да ученици схвате суштину координатног си
стема и његову ефикасну примену. На основу својстава праве и
кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају
њихове једначине и испитују међусобне односе тих линија. Пове
зати примену аналитичког апарата са решавањем одређених зада
така из геометрије.
Елементи лннеарне алгебре и линеарног програмирања.
(Са овим називом и садржајима само у програму М13. Део ових
садржаја, као тема „Елементи линеарног програмирања”, изучава

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

се у програмима М7, М11 и М12). У оквиру ове теме ученици тре
ба да продубе и прошире знање о системима линеарних једначина
са две непознате, да упознају линеарну неједначину са две непо
знате, системе линеарних неједначина са две непознате (све то уз
графичку интерпретацију) и да упознају суштину проблема лине
арног програмирања (решавањем карактеристичних примера). Ови
садржаји пружају могућност за повезивање раније стечених знања
о једначинама, неједначинама и неким геометријским појмовима.
Један део садржаја из програма М7, М11 и М12 (линеарне
једначине, неједначине и системи ) укључен је у тему „Аналитичка
геометрија у равни” (садржаји о правој), док су остали издвојени у
посебну тему „Елементи линеарног програмирања”.
Математичка индукција. (Математичка индукција изучава
се само у програмима М12-М14 у теми „Математичка индукција.
Низови”). Ученици треба да схвате значај и суштину математичке
индукције као посебног и ефикасног метода у математици за до
казивање појединих тврђења. Овај метод треба увести и увежбати
помоћу што једноставнијих примера.
Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити
појам низа као пресликавања скупа N у скуп R, уз графичку интер
претацију. Као значајне примере низова обрадити аритметички низ и
геометријски низ (дефиниција – основно својство, општи члан, збир
првих n чланова). Појам граничне вредности бесконачног низа увести
на једноставним примерима. Извести образац за збир чланова беско
начног геометријског низа, уз илустровање на примерима (периодич
ни децимални разломци, једноставнији примери из геометрије).
Комплексни бројеви. (Само у програмима М13-М14.) Про
ширивање знања ученика о бројевима, посебно комплексним, на
погодно одабраним задацима и кроз практичну примену.
Елементи привредне и финансијске математике. (Само у
програмима М9 (у IV разреду: Улози на штедњу, сложени каматни
рачун) и М12.) Користити повезаност ових садржаја са раније из
учаваним садржајима (пропорционалност величина, степеновање,
логаритми, једначине и др.). Ученици треба да разумеју суштину
садржаја и овладају техником израчунавања одређених елемената
у оквиру тих садржаја (камата, каматне стопе, крајње вредности
износа улога и времена улагања, износа и времена плаћања, и сл.),
повезујући то са конкретним примерима из праксе.
IV РАЗРЕД
Функције. Допунити и систематизовати ученичка знања о
функцији и њеним основним својствима, а затим направити пре
глед елементарних функција. Упознавање граничне вредности
и непрекидности функције треба да буде на основу интуитивног
приступа тим појмовима. Није потребно дуже задржавање на тех
ници одређивања граничне вредности разних функција, већ акце
нат треба да буде на неколико карактеристичних лимеса.
Извод функције. Прво ученике треба упознати са појмови
ма 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 про
менљиве тежи нули. Указати на основне теореме о изводу и изводе
неких елементарних функција. Уз појам диференцијала и њего
во геометријско значење треба указати и на његову примену код
апроксимације функција. Пажњу посветити испитивању функција
и цртању њихових графика користећи извод функције (не узимају
ћи сувише компликоване примере).
Интеграл. Програм предвиђа да се прво обради неодређени
интеграл, па је потребно објаснити везу између извода и интеграла
и увести појам примитивне функције. Интеграљење објаснити као
операцију која је инверзна диференцирању. Поред табеле основ
них интеграла и њене примене показати и неке методе интеграље
ња (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 ве
личина. Указати на основна својства одређеног интеграла, а акце
нат треба да буде на применама одређеног интеграла.
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Комбинаторика. (Само у програмима М10-М14) На основу
раније стечених знања о пребројавању коначних скупова (основ
ни принципи) ученици треба да упознају суштину издвајања, рас
поређивања и одређивања броја одређених распореда, уочавајући
разлику између појединих врста распоређивања објеката (на по
годно одабраним примерима). Важно је добро увежбати препо
знавање појединих врста комбинаторних објеката на довољном и
одабраном броју разноврсних задатака. Тек онда треба да уследе
одговарајуће формуле за број варијација, пермутација и комбина
ција. Повезујући биномне коефицијенте са комбинацијама, могу се
показати неке примене биномног обрасца.
Вероватноћа и статистика. После увођења појма случајног
догађаја увести појам вероватноће (преко појма релативне фре
квенције и класичном дефиницијом), као и основне теореме о ве
роватноћи. На погодно изабраним примерима треба увести појам
случајне променљиве и указати на неке њене нумеричке каракте
ристике и расподеле. Истаћи улогу случајног узорка и статистич
ког експеримента, а затим објаснити начин прикупљања података,
њиховог приказивања и одређивања важнијих статистичких карак
теристика.
Елементи финансијске математике. (Само у програму М11)
У овој теми долази до изражаја повезивање са многим раније из
учаваним садржајима, посебно из области привредне математике.
Ученици треба да разумеју суштину појмова финансијске матема
тике и да на примерима из праксе умеју да направе амортизацио
ни план зајма (са потребним израчунавањима), да врше конверзију
зајма и сл.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и
формирање вредносних ставова који доприносе развоју инфор
матичке писмености неопходне за живот у савременом друштву,
даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада;
као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креир ање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;
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– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуац
 ија у процесу рада и свакодневном
животу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64–74 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Основе рачунарске технике (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација(бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. Основе рада у оперативном систему са графичким 
интерфејсом (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална, деље
на (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freew
 are), пробна (енгл.
trial)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање да
тума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резо
луције екрана), регионална подешавања, промена корисничких на
лога.
Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.
3. Текст-процесор (14–16)
Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања
радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и промена
језика тастатуре („писма”). Операције са документима (креирање,
отварање, премештање од једног до другог отвореног докумен
та, чување, затварање). Уређивање текста. Коришћење симбола
за форматирање. Премештање садржаја између више отворених
докумената. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и вре
мена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и замена задатог
текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. Умета
ње табеле у текст. Форматирање текста (страница, ред, маргине,
проред). Исправљање грешака. Нумерација страница. Израда сти
лова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
4. Слајд-презентације (10–12)
Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд-презентација. Подешавања радног
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окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа”
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер” слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.
5. Рад са табелама (14–16)
Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно
и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преим
 еновање радних листова. Типо
ви података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премешта
ње, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула
са основним аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање
ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, макси
мум, пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматира
ње ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, порав
нање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја
и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање.
Намена различитих типова графикона, приказивање података из
табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице докумен
та за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна).
Прегледање документа пре штампања, штампање документа и ње
гових делова.
6. Интернет и електронска комуникација (12–14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари-сервери и рачунари-кли
јенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет-провајдери и њихове
мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб-форуми. Веб-читачи. Претраживачи, претраживање и ко
ришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији.
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе.
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључу
је практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја
различитих наставних предмета, тема и области са којима се су
срећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају
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мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и
система вредности у вези са развојем језичке и информатичке пи
смености, здравим стиловима живота, развојем креативности, спо
собности вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у
првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки обра
зовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у пр
вом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 72, односно 74 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске тех
нике ученици би требало да усвоје значење појмова информација
и информатика; овладају вештином превођења броја из декадног
у бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утицају
компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако што
ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих се
компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и спо
љашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спољашњих
меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне функцију
процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, објасне како се
одвија комуникација компоненти у току извршавања програма (1);
наведу параметре којима се изражавају перформансе рачунарских
компоненти и објасне њихов утицај на перформансе рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак – информација
– знање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не јединице у другу, или превођења из декадног бројевног система
у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се нала
зи у саставу оперативног система);
– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискретизације информација, која је
неопходна ради обраде на рачунару;
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– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства;
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок
– шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звуч
на и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара и
утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике бит
не за успешно коришћење основних могућности оперативног си
стема. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да објасне
основне функције оперативног система, разлику између системског
и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју програмског про
извода (1); објасне карактеристике дистрибуција програмских про
извода, разликују права коришћења лиценцираних програмских
производа и информација до којих може доћи путем мреже. Учени
цима развити правну и етичку свест о ауторским правима над ин
формацијама које се дистрибуирају путем мреже. Посебну пажњу
посветити потреби коришћења лиценцираних програма, заштити
програма и података, вирусима и заштити од њих (1). У оквиру ове
тематске целине ученик би требало да научи да: подеси основне па
раметре оперативног система (регионална и језичка подешавања,
изглед окружења итд.) (1); покрене и користи програме који су у са
ставу оперативног система за уређење текста, цртање и једноставна
нумеричка израчунавања (1); разликује намену датотеке и каталога,
наведе намену типова датотека који се најчешће користе, изабере
одговарајући програм за преглед или уређивање појединих типова
датотека (подешавање подразумеваног програма за одређени тип
датотеке) (1); примењује основне операције које се користе при
раду са датотекама и каталозима, формира хијерархијску структу
ру каталога, архивира и деархивира датотеке, каталоге и дискове
(1); зна да одреагује на најчешће поруке оперативног система (при
брисању датотека и каталога; при затварању програма, а да није
претходно сачуван документ, итд.), инсталира и деинсталира кори
сничке програме, инсталира и деинсталира управљачке програме
за периферне уређаје (1); користи мултимедијалне могућности опе
ративног система (1); објасни деструктивне могућности рачунар
ских вируса, користи и подешава антивирусни програм (1). Неки
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елементи тематске целине Основе рада у оперативном систему са
графичким интерфејсом могу се прожимати са другим тематским
целинама, тако што ће се, на пример, програм калкулатор (који се
налази у оквиру оперативног система) користити када се учи пре
вођење из декадног у бинарни бројевни систем и обратно, класи
фикацију програма извршити на конкретним примерима, структуру
и перформансе конкретног рачунара сагледати кроз елементе опе
ративног система итд. Повезати градиво са њиховим искуствима.
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст-процесор потребно
је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекате, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих
својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креира и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематиза
цију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова);
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
– При обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;
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– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
– пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд-презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд-презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуације у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне 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) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд – презентација, одабир одговарајућег типа „погледа”
на презентацију, израду фото-албум презентације, основне опера
ције са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на зада
ти начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додава
ње нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију
прелаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
– током излагања градива од стране наставника на првом дво
часу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: до
брих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до „пра
вила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инси
стирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изво
дљивост,
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн,
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током израде
пројекта реализовати путем система за електронски подржано уче
ње или неким другим видом комуникације и сарадње путем Ин
тернета;
– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.
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При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти 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.
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 раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања 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 и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних 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 (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 ча
сова тако што ће ученици радити задатке које је припремио настав
ник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом,
одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати кон
кретне 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 ванна
ставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежа
вања, разумеју у чему је разлика између рачунара – сервера и ра
чунара – клијената, који посао обављају Интернет – провајдери,
карактеристике основних технологија приступа Интернету, адре
сирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему
служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом
(2). Потребно је да ученици науче да: визуализују веб – страницу
коришћењем веб – читача, крећу се веб-пространством коришће
њем адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са
веба, користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електрон
ске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке кори
шћењем електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију,
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упознају се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2);
упознају се са начином функционисања, правилима понашања,
предностима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са сер
висима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације
(Cloud computing) (2); отворе налог и користе виртуелни телефон,
(нпр. Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска трговина” и
„електронско банкарство”, науче како функционише електронски
подржано учење (2). При свему овоме неопходно је перманент
но 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.
(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повези
вање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама пре
ма интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– 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.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео – клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки систе
ми и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија
претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка тражењу
образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско учење;
– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената...;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступних
путем веба;
– преузимање садржаја са веба вежбати на примерима преу
зимања текста, слика, клипова и датотека;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette);
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут”електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и
формирање вредносних ставова који доприносе развоју инфор
матичке писмености неопходне за живот у савременом друштву,
даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада;
као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
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– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креирање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;
– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном
животу.

Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.

I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 – 74 часова годишње)

Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно
и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типо
ви података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премешта
ње, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула
са основним аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање
ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, макси
мум, пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматира
ње ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, порав
нање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја
и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање.
Намена различитих типова графикона, приказивање података из
табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице докумен
та за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна).
Прегледање документа пре штампања, штампање документа и ње
гових делова.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Основе рачунарске технике (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација (бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. Основе рада у оперативном систему са графичким 
интерфејсом (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална, деље
на (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freew
 are), пробна (енгл.
trial)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање да
тума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резо
луције екрана), регионална подешавања, промена корисничких на
лога.

3. Текст – процесор (14-16)
Радно окружење текст – процесора. Једноставнија подеша
вања радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и
промена језика тастатуре („писма”). Операције са документима
(креирање, отварање, премештање од једног до другог отворе
ног документа, чување, затварање). Уређивање текста. Коришће
ње симбола за форматирање. Премештање садржаја између више
отворених докумената. Уметање у текст: специјалних симбола,
датума и времена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и
замена задатог текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних
објеката. Уметање табеле у текст. Форматирање текста (страница,
ред, маргине, проред). Исправљање грешака. Нумерација страни
ца. Израда стилова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
4. Слајд – презентације (10–12)
Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд – презентација. Подешавања радног
окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа”
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер” слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.
5. Рад са табелама (14–16)

6. Интернет и електронска комуникација (12–14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари – сервери и рачунари –
клијенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет – провајдери и
њихове мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб – форуми. Веб – читачи. Претраживачи, претраживање и
коришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I РАЗРЕД

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе.
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији.
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе.
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључује
практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја раз
личитих наставних предмета, тема и области са којима се сусрећу
изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотива
цију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и система
вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености,
здравим стиловима живота, развојем креативности, способности
вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у
првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки обра
зовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у пр
вом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 72, односно 74 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске техни
ке ученици би требало да усвоје значење појмова информација и
информатика; овладају вештином превођења броја из декадног у
бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утица
ју компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако
што ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих
се компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и
спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спо
љашњих меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне
функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, об
јасне како се одвија комуникација компоненти у току извршавања
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програма (1); наведу параметре којима се изражавају перформансе
рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе
рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак – информација
– знање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не једнице у другу, или превођења из декадног бројевног система у
бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази
у саставу оперативног система);
– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискретизације информација, која је
неопходна ради обраде на рачунару;
– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства;
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок
– шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звуч
на и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара
и утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике
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битне за успешно коришћење основних могућности оперативног
система. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да об
јасне основне функције оперативног система, разлику између си
стемског и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју про
грамског производа (1); објасне карактеристике дистрибуција
програмских производа, разликују права коришћења лиценцира
них програмских производа и информација до којих може доћи
путем мреже. Ученицима развити правну и етичку свест о аутор
ским правима над информацијама које се дистрибуирају путем
мреже. Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцира
них програма, заштити програма и података, вирусима и заштити
од њих (1). У оквиру ове тематске целине ученик би требало да
научи да: подеси основне параметре оперативног система (реги
онална и језичка подешавања, изглед окружења итд.) (1); покре
не и користи програме који су у саставу оперативног система за
уређење текста, цртање и једноставна нумеричка израчунавања
(1); разликује намену датотеке и каталога, наведе намену типова
датотека који се најчешће користе, изабере одговарајући програм
за преглед или уређивање појединих типова датотека (подешава
ње подразумеваног програма за одређени тип датотеке) (1); при
мењује основне операције које се користе при раду са датотекама
и каталозима, формира хијерархијску структуру каталога, архиви
ра и деархивира датотеке, каталоге и дискове (1); зна да одреагује
на најчешће поруке оперативног система (при брисању датотека и
каталога; при затварању програма, а да није претходно сачуван до
кумент, итд.), инсталира и деинсталира корисничке програме, ин
сталира и деинсталира управљачке програме за периферне уређаје
(1); користи мултимедијалне могућности оперативног система (1);
објасни деструктивне могућности рачунарских вируса, користи и
подешава антивирусни програм (1). Неки елементи тематске цели
не Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
могу се прожимати са другим тематским целинама, тако што ће
се, на пример, програм калкулатор (који се налази у оквиру опе
ративног система) користити када се учи превођење из декадног
у бинарни бројевни систем и обратно, класификацију програма
извршити на конкретним примерима, структуру и перформансе
конкретног рачунара сагледати кроз елементе оперативног система
итд. Повезати градиво са њиховим искуствима.
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст – процесор потреб
но је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекате, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих
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својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креира и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематиза
цију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова);
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
– При обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;
– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
– пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд – презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд – презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуације у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне 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) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд – презентација, одабир одговарајућег типа „погледа”
на презентацију, израду фото-албум презентације, основне опера
ције са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на зада
ти начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додава
ње нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију
прелаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
– током излагања градива од стране наставника на првом
двочасу, приказати ученицима разноврсне примере презентација:
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добрих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до
„правила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инси
стирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изво
дљивост;
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн;
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током израде
пројекта реализовати путем система за електронски подржано уче
ње или неким другим видом комуникације и сарадње путем Ин
тернета;
– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.
При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти 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.
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 раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања 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 и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних 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 (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 ча
сова тако што ће ученици радити задатке које је припремио настав
ник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом,
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одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати кон
кретне 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 ванна
ставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежа
вања, разумеју у чему је разлика између рачунара – сервера и ра
чунара – клијената, који посао обављају Интернет – провајдери,
карактеристике основних технологија приступа Интернету, адре
сирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему
служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом
(2). Потребно је да ученици науче да: визуализују веб-страницу ко
ришћењем веб – читача, крећу се веб – пространством коришће
њем адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са
веба, користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електрон
ске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке кори
шћењем електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију,
упознају се са правилима електронске комуникације (netiqette)
(2); упознају се са начином функционисања, правилима понаша
ња, предностима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са
сервисима за дељење датотека на Интернету и појмом веб – апли
кације (Cloud computing) (2); отворе налог и користе виртуел
ни телефон, (нпр Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска
трговина” и „електронско банкарство”, науче како функционише
електронски подржано учење (2). 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.
(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повези
вање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама пре
ма интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– 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.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео-клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки систе
ми и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија
претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка траже
њу образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско
учење;
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– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената...;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступних
путем веба;
– преузимање садржаја са веба вежбати на примерима преу
зимања текста, слика, клипова и датотека;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette);
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут” електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
ГЕОГРАФИЈА
(за трогодишње и четворогодишње средње стручне школе)
Циљ и задаци
Циљ наставе географије је стицање нових знања и развијање
географског логичког мишљења о савременим друштвено географ
ским појавама, процесима и законитостима, као и усвајање општих
и посебних знања о светској привреди и разумевање савремене
светске стварности и њених фундаменталних веза са становни
штвом и природном средином.
Користећи претходно стечена знања и умења ученика, дру
штвена географија омогућава разумевање друштвено географских
специфичности савременог света и доприноси развијању ученич
ких способности за функционално посматрање, класификацију и
систематизацију географских знања.
Задаци наставе географије су да ученици:
– упознају основнe појмовe, појавe, процесe и законитости
из области друштвене географије, као и њиховe узајамнe односe и
интерактивнe везe са природном средином;
– препознају позитивне и негативне утицаје човека на при
родну средину на глобалном и локалном нивоу;
– стичу нова знања о различитим облицима људских заједни
ца (породица, локална заједница, град, држава, Европа, свет) и о
регионалним целинама у свету;
– упознају актуелну и комплексну стварност и развијају свест
о међународним односима и о глобалној међузависности савреме
ног света;
– унапређују вештине и способности за анализу и примену
основних чиниоца који повезују различите друштвене и културне
заједнице (производња, трговина, миграције, саобраћај и комуни
кације, културна размена и различити видови политичких и при
вредних интеграција);
– препознају и функционално користе корелацију о природ
ним и друштвеним карактеристикама одређеног простора које су
од значаја за упознавање начина живота људи који га настањују;
– упознају актуелну и комплексну географску стварност кроз
кретање и територијални размештај светског становништва;
– препознају нова научна достигнућа и технолошки напредак
и уоче њихов утицај на друштвене промене у свету;
– развијају свест о сарадњи и солидарности са међународним
организацијама као оквиру за решавање економских, социјалних,
културних и хуманитарних проблема у савременом свету;
– стичу и примењују вештине и знања из географије кроз са
мостално учење и истраживање;
– користе писане, графичке и ликовне изворе информаци
ја које анализирају и примењују у процесу учења и истраживања
(текст, слика, дијаграм, графикон, табела, карта, интернет, анкета,
статистички подаци, видео и дигитални запис);
– користе стечена географска знања за објашњавање основ
них демографских и привредних појава и процеса у свету и дру
штвеној средини;
– представе и анализирају помоћу графичких метода појаве и
процесе из друштвене географије, да их објашњавају, врше пред
виђања и изводе закључке;
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– препознају појаве штетне по природну и културну средину
и активно учествују у њиховој заштити, обнови и унапређивању;
– доприносе развијању ставова и вредности о географској
средини, њеној међусобној условљености и променљивости у вре
мену и простору;
– развијају свест о међусобном уважавању, сарадњи, солидар
ности и толеранцији међу припадницима различитих социјалних,
етничких и културних група и о активном доприносу друштвеној
кохезији;
– развијају свест о припадност своме народу као делу инте
гралног света и знају да доприносе заједничком животу људи и на
рода на равноправним основама;
– уочавају узрочно-последичне везе и односе између дру
штвених и културних појава и процеса у времену и простору.
I или II РАЗРЕД ТРОГОДИШЊИХ И ЧЕТВОРОГОДИШЊИХ
СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. УВОД
– Предмет проучавања, подела и значај друштвене географије
у систему наука.
II. СТАНОВНИШТВО, РЕЛИГИЈА И КУЛТУРА
Демографски развој
– Увод у демографију и извори података о демографским по
јавама;
– Порекло људске врсте на Земљи;
– Екумена и анекумена;
– Улога копнених мостова у ширењу човечанства на Земљи.
Распоред становништва на Земљи
– Број становника, густина насељености и пораст светског
становништва;
– Демографска транзиција и пројекције становништва света;
– Регионални контрасти у репродукцији становништва света;
– Природно кретање становништва и популациона политика;
– Структуре становништва.
Културни развој
– Религија и култура (светске религије);
– Језик и култура (језици света).
Становништво и друштвено-економски развој
– Економске структуре становништва;
– Тенденције у регионалном развоју становништва света;
– Просторна мобилност становништва као показатељ развије
ности света (миграције: врсте, смер и фреквенција).
III. НАСЕЉА
– Положај, типови и функционална класификација насеља;
– Урбанизација као светски процес – узроци и последице;
– Конурбације и мегалополиси;
– Градска насеља и животна средина (промене у природној
средини и друштву).
IV. ПОЛИТИЧКЕ И ЕКОНОМСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
САВРЕМЕНОГ СВЕТА
Политичка карта света
– Формирање политичке карте света;
– Савремени политичко географски процеси у свету.
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Глобализација и глобални процеси

Србија и савремени процеси у Европи и свету

– Послеиндустријско доба, глобално повезивање и однос Се
вера и Југа;
– Глобална међузависност фактора развоја у географском
простору;
– Глобализација светске привреде и њене последице.

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

Индустријски развој и животна средина

Наставни програм друштвене географије тематски је конци
пиран и у складу је са савременом улогом географије у средњем
стручном образовању. Годишњи фонд часова није промењен, а
наставницима се препоручују наставни садржаји које треба обра
дити. Слобода и креативност наставника огледа се у самосталном
планирању часова, као и избору наставних метода, техника, актив
ности, дидактичких средстава и помагала. У конципирању настав
них садржаја наставник треба да води рачуна о општим циљевима
и задацима средњег стручног образовања, као и образовно-васпит
ним и функционалним задацима савремене наставе географије.
Увођење ученика у наставне садржаје друштвене географије
почиње са дефинисањем предмета проучавања, поделом и знача
јем друштвене географије, као и њеним местом у систему наука.
Обрадом садржаја из географије становништва указује се на
најважније демогеографске проблеме савременог света. Тежиште
је на основним карактеристикама демографског развоја и мерама
које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у
појединим регијама света као целине. При објашњавању одређе
них демографских појава и процеса неизбежна је употреба гео
графских карата. Функционална картографска писменост је нео
пходна у образовно-васпитном раду наставника географије на
свим типовима часова. Статистички показатељи су значајни када
се користе у сврху рангирања, издвајања, графичког представља
ња и анализе одређене појаве, а наставницима се препоручује да
од ученика не захтевају меморисање бројчаних података. Стечена
знања треба да буду применљива, а ученици оспособљени да сами
истражују и анализирају одређене демографске појаве и процесе.
У географији насеља потребно је нагласити утицај фактора
природне средине на генезу, распрострањеност и изглед насеља,
функционалну поделу насеља, урбанизацију као светски процес
и њене последице, перспективе урбанизације, трендове и факторе
раста градова као и разлику између руралних и урбаних насеља.
Значајно је указати на просторну диференцираност и специфично
сти појединих делова света и на тенденције развоја насеља у са
временом свету и у Србији.
Географске садржаје наставних тема је важно прилагоди
ти развојним способностима ученика, потребама њиховог ужег
стручног образовања и њиховим интересовањима. Ове садржа
је треба растеретити фактографије и бројчаних података. Кроз
дате тематске целине ученике треба упознати са савременом по
литичком картом света која је последица политичко географских
процеса који су комплексне и променљиве географске категорије.
Неопх одно је указати на процесе интеграције и глобализације са
временог света. Препоручује се да тежиште буде на организаци
оним и интеграцијским процесима у Европи (Европска унија), и
одређивању места и улоге наше земље у овим процесима. Потреб
но је објаснити улогу, значај и видове деловања Светске банке, Ме
ђународног монетарног фонда и Уједињених нација на глобалном
нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.
Привредне карактеристике света се изучавају уз уважавање
географских законитости и указивање на проблеме и фазе развоја
привреде у свету и у Србији. Ученике треба упознати са развојем,
размештајем и организацијом производње највећих мултинаци
оналних компанија, индустријских зона, технолошких паркова и
индустријских регија. Посебно нагласити факторе који су дове
ли до њиховог развоја и ширења и објаснити њихов политички и
економски утицај на мање развијени део света. Пољопривреду и
њено место у просторној организацији привреде треба аналитички
изучавати, уз уважавање физичко-географских и друштвених фак
тора. Неопх одно је нагласити проблеме водоснабдевања и исхране
светског становништва. Саобраћај и туризам као делатности тер
цијарног сектора имају значајну улогу у просторној организацији

– Нова научно технолошка револуција – интеграција науке,
технологије и производње;
– Развој информатике – саставни део процеса глобализације;
– Индустријска и животна средина, индустријски и техноло
шки паркови;
– Проблем локације и структурне промене у индустрији.
Светска трговина и регионална тржишта
– Светска трговина и светска тржишта и улога развијених земља;
– Тржиште капитала и развијене земље.
Европска унија
– Оснивање, развој и циљ Европске уније;
– Регионални проблеми Европске уније;
– Европско уједињење према моделу концентричних кругова.
Остале европске и ваневропске економске и политичке 
интеграције
– Остале привредне интеграције у Европи и у свету;
(ЦЕФТА, НАФТА, АСЕАН, АПЕК, ОЕЦД, СТО, ...);
– Светско тржиште капитала (Светска банка и Међународни
монетарни фонд);
– Уједињене нације – структура и међународни значај.
Глобализација и економски макрорегиони света
– Европски макрорегион;
– Југоисточна Европа на путу стабилизације и економске кон
солидације;
– Русија и њено суседство (ЗНД);
– Пацифички регион – регион најдинамичнијег развоја;
– Кина – нова економска сила;
– Јужна Азија (Индија) – демографски и економски проблеми;
– Африка јужно од Сахаре (Субсахарска Африка) – регион си
ромаштва;
– Англоамерика – постиндустријско друштво;
– Латинска Америка – економски потенцијали и политичке
промене.
Мултинационалне компаније
– Мултинационалне компаније: развој, организација производ
ње и локацијски фактори, профит и седишта највећих компанија;
– Политички утицај мултинационалних компанија.
Географија светске привреде
– Географија и привреда – међусобни утицаји и зависности;
– Фактори производње у тржишној привреди;
– Начини мерења и рангирања економског развоја;
– Светска привреда и међународна подела рада;
– Глобална финансијска тржишта;
– Индустријске зоне и индустријске регије у свету;
– Место пољопривреде у просторној организацији привреде
и значај агроиндустрије;
– Глобализација у домену производње и размене хране и уло
га ФАО;
– Саобраћај и његова улога у просторној организацији при
вреде;
– Туризам и туристичка кретања у свету и положај Србије.
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привреде, те је потребно указати на њихов развој и на интерактив
не односе са примарним и секундарним делатностима. Важно је
поменути најекономичније видове саобраћаја и најфреквентније
саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну раз
мену у свету као целини и у Србији. Туризам као најмлађу при
вредну делатност треба обрадити што је могуће занимљивије за
ученике, зато се предлаже да се укаже на видове туризма и на нај
развијеније туристичке регије у свету и у Србији. Кроз ове садр
жаје наставник може да сагледа обим и квалитет самосталног рада
сваког појединца, тако што ће ученици урадити кратке презентаци
је интересантних туристичких дестинација при чему ће користити
стечена знања и умења постављена задацима наставе географије.
ФИЗИКА
(за образовне профиле трогодишњег образовања у којима 
се предмет изучава са 2 часа недељно)
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционал
не писмености (природно-научне и техничке) и знања о основним
физичким појавама, оспособљавање ученика за примену знања у
струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговор
ности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формира
ње основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о основним физичким појавама значајним за
струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Увод
1. Физика – фундаментална природна наука. Физика и друге
науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи. (Р)
II. Кинематика
1. Референтни систем, релативност кретања. Путања и пут.
Подела кретања према облику путање и брзини. (P)
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Убрзање. (П)
3. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кре
тање. (П)
4. Кружно кретање. Центрипетално убрзање, период и фре
квенција. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица,
тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу диги
талног хронометра са сензорима положаја).
– Кружно кретање (центрифугална машина).
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III. Сила. Гравитационо поље
1. Основне динамичке величине: мaса, сила, импулс. (П)
2. Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици (сила те
же, еластична сила, силе трења). (П)
3. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и
реакције и Oсновни закон динамике – II Њутнов закон). Општи об
лик II Њутновог закона. (П)
4. Основи статике. Облици и услови равнотеже. (Р)
5. Њутнов закон гравитације. (Р)
6. Појам гравитационог поља. Сила теже и тежина тела. Бес
тежинско стање. (Р)
Демонстрациони огледи:
– II Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и масе
тегова).
– III Њутнов закон (колица повезана опругом или динамоме
тром).
– Равнотежа полуге. Просте машине.
– Тежина тела (тело окачено о динамометар).
– Слободан пад (металне плочице и папира исте површине).
– Бестежинско стање.
IV. Енергија
1. Рад силе. Снага. (П)
2. Кинетичка енергија. Потенцијална енергија. Закон одржа
ња енергијe. Примери. (П).
3. Закон одржања импулса. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, крета
ње колица са епруветом).
– Закон одржања енергије (Максвелов диск).
V. Основи топлотне физике
1. Унутрашња енергија. Промена унутрашње енергије. Коли
чина топлоте. (Р)
2. Први и Други принцип термодинамике. Топлотни мотори.
Коефицијент корисног дејства. (Р)
VI. Електрично и магнетно поље
1. Електрично поље. Јачина електричног поља. (Р)
2. Потенцијал и напон електричног поља. (Р)
3. Ерстедов оглед. Магнетно поље проводника са струјом и
сталног магнета. (Р)
Магнетна индукција. (П)
4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Амперо
ва сила. (Р) Узајамно деловање два паралелна струјна проводника. (О)
Демонстрациони огледи:
– Линије сила електричног поља.
– Линије сила магнетног поља.
– Ерстедов оглед.
– Узајамно деловање паралелних струјних проводника.
VII. Електромагнетна индукција
1. Електромагнетна индукација. Фарадејев закон е.м. индук
ције. (Р)
2. Самоиндукција. Узајамна индукција. (О)
Демонстрациони оглед:
– Појава електромагнетне индукције и узајамне индукције.
VIII. Механички и електромагнетни таласи
1. Осцилације у механици. Пригушене и принудне осцилаци
је. Резонанција. (Р)
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2. Настанак и врсте механичких таласа. Величине којима се
описују таласи. (Р)
3. Звук, инфразвук и ултразвук. (Р)
4. Електромагнетни таласи. Спектар. Брзина светлости. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на еластичној опрузи и математичког
клатна.
– Пригушене осцилације.
– Осциловање звучне виљушке.
– Резонанција везаних клатана.
IX. Структура атома и атомског језгра
1. Радерфордов модел атома. Боров модел атома. (Р)
2. Појам фотона и енергија фотона. (Р)
3. Структура атомског језгра. Дефект масе. (Р)
4. Радиоактивно зрачење. Заштита од зрачења. (Р)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи
неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање про
грама у средњој школи и принципе на којима се заснива реализа
ција образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од кори
сти свим наставницима физике, јер се при реализацији програма,
може прилагодити различитим подручјима рада и образовним про
филима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене фи
зике неопходни за разумевање неких научних открића и техноло
гија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у
обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима
па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у
свакодневној пракси и струци.
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2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних свој
става система на којима се појава одвија, мерење у циљу прона
лажења међузависности одабраних величина, планирање нових
експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа,
формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је
целисходно увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати
како из закона одржања следе неки мање општи физички закони
и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
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наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.
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Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.

експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.

Трећи ниво: примена (П)

Методска упутства за предавања

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изис кује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуац
 ијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?

Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)

Основни облици наставе и методска упутства 
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
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– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
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Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају правила
за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокру
гљених вредности и грешака мерења (са тим правилима наставник
треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлаже
мо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта
или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били
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успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ
наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
трогодишње образовањe
I разред
Редни број
теме

Наслов теме

Број часова

1

Увод

2

Кинематика

9

3

Сила и гравитационо поље

15

4

Енергија

5

5

Основи топлотне физике

6

6

Електрично и магнетно поље

9

7

Електромагнетна индукција

5

8

Механички и електромагнетни таласи

12

Структура атома и атомског језгра

10
74

9
Укупно

3

ФИЗИКА
(за образовне профиле четворогодишњег образовања 
у којима се предмет изучава у првом и другом разреду 
са 2 часа недељно)
Циљ и задаци
Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање
функционалне писмености (природно-научне и техничке) и знања
о физичким појавама и процесима и оспособљавање ученика за
примену знања у струци и свакодневном животу, стицање радних
навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тим
ски рад, формирање основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о физичким појавама значајним за струку и
разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Увод
1. Физика – фундаментална природна наука. Физика и друге
науке. Физичке величине. Мерење. Физички закони и принципи (Р).
2. Вектори и основне операције (сабирање и разлагање век
тора). (П)

28. јун – 2013.

Демонстрациони оглед:
– Операције с векторским физичким величинама (помоћу ди
намометара на магнетној табли).
II. Кинематика
1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кре
тања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и
криволинијско кретање. Равномерно и неравномерно кретање. (P)
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П)
3. Убрзање. (P)
4. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кре
тање. (П)
5. Вертикални хитац. (П)
6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипе
тално убрзање, период и фреквенција. (П)
7. Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тач
ке. (П)
8. Ротационо кретање крутог тела. Угаони померај, описани
угао, угаона брзина, угаоно убрзање. (P)
9. Аналогија кинематичких величина којима се описују тран
слаторно и ротационо кретање. Веза између угаоне и линијске бр
зине и веза угаоног и тангенцијалног убрзања. (П)
10. Равномерно и неравномерно променљиво ротационо кре
тање. (П)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица,
тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу диги
талног хронометра са сензорима положаја).
– Кружно кретање (центрифугална машина).
Лабораторијска вежба
– Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атву
дове машине и дигиталног хронометра са сензорима положаја.
III. Динамика
1. Основне динамичке величине: маса, сила и импулс.
2. Њутнови закони механике (Закон инерције, Закон акције и
реакције и Основни закон динамике – II Њутнов закон). (П)
3. Узајамно деловање тела – сила. Силе у механици (сила те
же, еластична сила, силе трења). (П)
4. Трење. Силе трења мировања. Сила трења клизања. (П)
5. Инерцијални и неинерцијални системи референције. Силе
инерције. (О)
6. Центрипетална и центрифугална сила. (Р)
7. Динамика ротационог кретања. Момент силе, момент им
пулса и момент инерције. Основни закон динамике ротације. (Р)
8. Механички рад. Снага. Енергија (кинетичка и потенцијал
на). (П)
Демонстрациони огледи:
– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).
– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и
масе тегова).
– Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамо
метром).
– Силе трења на подлози.
– Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко
мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).
– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни
диск или слично).
Лабораторијска вежба
– Провера II Њутновог закона помоћу колица и тегова.
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28. јун – 2013.
IV. Гравитационо и електрично поље

1. Њутнов закон гравитације. (П)
2. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (П)
3. Гравитациона потенцијална енергија. Рад у гравитационом
пољу. (Р)
4. Кулонов закон. Електрично поље. (П)
5. Јачина електричног поља. Линије сила електричног поља. (П)
6. Електрична потенцијална енергија. Потенцијал електрич
ног поља. Рад у електричном пољу. Напон.(Р)
7. Проводник у електричном пољу. Електрична капацитатив
ност.
Кондензатори. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.
– Расподела наелектрисања на проводнику.
– Линије сила електричног поља.
– Електростатичка заштита (Фарадејев кавез).
– Електрична капацитативност кондензатора (зависност од
величине и растојања између плоча).
V. Закони одржања
1. Општи карактер закона одржања (маса, наелектрисање...). (Р)
2. Изолован систем. Закони одржања импулса и момента им
пулса. (Р)
3. Закон одржања енергије у механици. (П)
4. Примена закона одржања енергије у термодинамици. Први
и Други принцип термодинамике. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, крета
ње колица са епруветом).
– Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).
– Закон одржања енергије (Максвелов диск).
Лабораторијска вежба
– Провера закона одржања енергије у механици (колица са
тегом).
VI. Молекулска физика
1. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела. (О)
2. Течности. Површински напон и вискозност. (О)
3. Основи молекулско кинетичке теорије гасова. Температура
и притисак гаса. (Р)
4. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни зако
ни. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте еластичности.
– Површински напон (рамови са опном од сапунице).
– Изотермски процес.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање модула еластичности жице.
– Мерење коефицијента површинског напона.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Магнетно поље
1. Магнетно поље струјног проводника. (Р)
2. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Магнетни
флукс. (П)
3. Лоренцова сила. (П)
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4. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Ампе
рова сила . Узајамно деловање два паралелна праволинијска струј
на проводника. (Р)
5. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово
правило. Самоиндукција и узајамна индукција. (П)
Демонстрациони огледи:
– Ерстедов оглед.
– Линије сила магнетног поља (помоћу гвоздених опиљака).
– Лоренцова сила.
– Деловање магнетног поља на рам са струјом.
– Интеракција два паралелна струјна проводника.
– Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема
и галванометра).
II. Осцилације
1. Хармонијске осцилације (пример осциловања тела на
опрузи). (П)
2. Математичко клатно. (П)
3. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанци
ја. (Р)
4. Електрично осцилаторно коло. Енергија електричног и
магнетног поља. (П)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на опрузи.
– Maтематичко клатно.
– Пригушене осцилације.
– Појава резонанције (механичке и електричне).
Лабораторијска вежба
– Математичко клатно.
III. Таласи
1. Настанак и простирање механичких таласа. Врсте таласа. (П)
2. Величине којима се описује таласно кретање. (П)
3. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)
4. Звук и његове основне карактеристике. (Р)
5. Доплеров ефекат у акустици. (О)
6. Настанак и својства електромагнетних таласа. Спектар
електромагнетних таласа. Радар и његове примене. (Р)
7. Таласна оптика. Интерференција, дифракција и полариза
ција светлости. (Р)
8. Дисперзија светлости. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте таласа (помоћу таласне машине).
– Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, му
зички инструменти ...) Звучна резонанција.
– Одбијање, преламање таласа (таласна када).
– Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).
– Поларизација светлости (поларизационим филтрима).
– Разлагање беле светлости на спектар (стакленом призмом).
Лабораторијске вежбе
– Мерење брзине звука у ваздуху.
– Мерење таласне дужине дифракционом решетком.
IV. Основи квантне физике
1. Квант енергије. Фотон (П).
2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефек
та. (П)
3. Де Бројева формула. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Фотоћелија.
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V. Основи атомске и нуклеарне физике
1. Радерфордов модел атома. (Р)
2. Боров модел атома. (Р)
3. Рендгенско зрачење. (О)
4. Спонтано и стимулисано зрачење. Ласер. (О)
5. Састав и карактеристике атомског језгра. Дефект масе и
енергија везе. Нуклеарне силе (Р).
6. Радиоактивни распади језгра. Радиоактивно зрачење. (Р)
7. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (Р)
8. Детекција радиоактивног зрачења. Заштита од зрачења. (Р).
Демонстрациони огледи:
– Детекција радиоактивног зрачења.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи не
ке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма
у средњој школи и принципе на којима се заснива реализација обра
зовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим на
ставницима физике, јер се при реализацији програма, може прилаго
дити различитим подручјима рада и образовним профилима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене фи
зике неопходни за разумевање неких научних открића и техноло
гија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у
обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима
па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у
свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и обли
ка рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад
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ученика, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних свој
става система на којима се појава одвија, мерење у циљу прона
лажења међузависности одабраних величина, планирање нових
експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа,
формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је
целисходно увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати
како из закона одржања следе неки мање општи физички закони
и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
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сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.
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Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да
одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, анали
зира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем разу
мевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, пројекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопх одно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.

Трећи ниво: примена (П)

Методска упутства за предавања

Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуац
 ијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства 
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.

Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе о
слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;
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– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
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За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
четворогодишње образовање
I разред
Редни број
теме

Наслов теме

Број часова

1.

Увод

4

2.

Кинематика

14

3.

Динамика

19

4.

Гравитационо и електрично поље

14

5.

Закони одржања

10

6.

Молекулска физика

5

Лабораторијске вежбе

8
74

7.
Укупно

четворогодишње образовање
II РАЗРЕД
Редни број
теме

Наслов теме

Број часова

1.

Магнетно поље

16

2.

Осцилације

10

3.

Таласи

18

4.

Основи квантне физике

8

5.

Основи атомске и нуклеарне физике

10

Лабораторијске вежбе

8
70

6.
Укупно

ХЕМИЈА
(за све трогодишње и четворогодишње стручне и уметничке
школе у којима се хемија изучава само у првом разреду 
са 2 часа недељно)
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне
хемијске писмености као оспособљавање за примену хемијских
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знања у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Врсте супстанци. Грађа атома, атомски и масени број. Хемиј
ски симболи и формуле. Релативна атомска и релативна молекул
ска маса. Хемијске везе (јонска и ковалентна).
Демонстрациони огледи
– састављање модела молекула.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Растворљивост. Масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација раствора.
Демонстрациони огледи
– припремање раствора одређеног масеног процентног садр
жаја и количинске концентрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијске реакције (аспекти хемијских реакција: топлотни
ефекти и брзина реакције). Хемијске једначине. Основни типови
хемијских реакција: анализа и синтеза. Повратне хемијске реакци
је. Раствори електролита: киселина, база и соли. pH вредност.
Демонстрациони огледи
– кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција
између гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника;
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова. Примена племенитих
гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. 14.
13. и 12. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе
Периодног система елемената.
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Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификација органских једиње
ња. Општа својства органских једињења. Основни типови реакци
ја органских једињења.
Општа својства основних биолошки важних једињења (ами
нокиселина, протеина, угљених хидрата, триацилглицерола, вита
мина) од значаја за струку.
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином;
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра;
– припремање пенушавих освежавајућих пића;
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода;
– растварање скроба у топлој и хладној води;
– згрушавање протеин
 а лимунском киселином.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хе
мије. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– омогућава и олакшава ученицима прелазак са конкретног
на апстрактно мишљење;
– присутност хемије у готово свим сегментима активности
савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопх одним
за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисци
плина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања.
Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су свој
ства супстанци и могућности њихове примене непосредно усло
вљене њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја
и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано пред
стављање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво
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одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситуације
из свакодневног живота. У оквиру овог програма ученици треба да
развију практичну и функционалну хемијску писменост, односно
да достигну ниво хемијске писмености који је потребан да особа
у савременим условима нормално функционише у погледу позна
вања хране и исхране, здравља и услова становања у свакодневном
животу. У складу са потребама струке треба обрађивати садржаје о
супстанцама које су у саставу материјала актуелних за струку.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање нео
пходних техничко-технолошких знања, највише у домену произ
водње супстанци које се користе у свакодневном животу и матери
јала актуелних за струку. С обзиром да ученици средњошколског
узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих
садржаја, треба инсистирати на корисности и ризицима од хемиј
ске производње као и употребе одређених супстанци. При томе
посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о
хемијским аспектима заштите животне средине радити у корела
цији са других наставним предметима, пре свега биологијом.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони: Основни хемијски појмови (6); Дисперзни системи (4), хе
мијске реакције (9), Хемија елемената и једињења (47); Хемијски
аспекти загађивања животне средине (4).
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(за трогодишње стручне школе које раде 
по минималном плану)
Циљ и задаци
Циљ наставе екологијe и заштитe животне средине је да уче
ници развију еколошку и jeзичку писменост, да развију способно
сти, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да
развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као нау
ку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права буду
ћих генерација на очувану животну средину.
Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да
ученици:
– усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне сре
дине са научног аспекта као основ за професионални развој и на
ставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност критичког мишљења и решавања про
блема;
– развију способност за писану и вербалну комуникацију на
матерњем језику у екологији као науци;
– развијају функционална знања из екологије и заштите жи
вотне средине;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
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– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I или II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
II. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха (сумпор-диоксид,
водоник-сулфид, угљен-моноксид, оксиди азота, озон, угљоводо
ници, флуориди). Утицај времена и климе на процесе загађивања
ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет. Ефекти на ма
теријална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљи
шта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
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Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
III. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национални паркови и природни резервати.
IV. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ
АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета екологије и заштите
животне средине за образовне профиле у трогодишњим стручним
школама имају општеобразовни и стручни карактер и треба да до
принесу професионалном развоју ученика и формирању њихове
опште културе. Истовремено, структура програма даје основу за
боље разумевање садржаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији екологије и заштите животне сре
дине са другим наставним предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја предме
та за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи
интегришу различите облике, методе и средства наставног рада и
усклађени су са програмским садржајима, циљевима и задацима
наставе биологије.
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За реализацију еколошких садржаја могуће је применити
проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или
биолошку наставну екскурзију. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то
је кабинет. За реализацију програма неопходно је да школа обезбе
ди минимум наставних средстава, што је предвиђено и регулисано
Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних
средстава.
С обзиром на то да се ученици обучавају за професионалну
делатност, потребно је када је год то могуће, наставу изводити и
у објектима изван школског комплекса који се карактеришу дру
штвеним значајем. То могу да буду различити објекти у области
производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу
хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експери
ментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају основне
појмове и принципе екологије и концепта одрживог развоја.
На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички од
нос према проблемима загађивања, деградације и заштите живот
не средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права
будућих генерација на очувану животну средину.
На нивоу примене ученици треба да стечена знања из еколо
гије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја
примене у решавању проблема из ове области и показују одгово
ран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.
Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ан
гажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању.
Под тим се подразумева похађање адекватних акредитованих се
минара и праћење савремене научне, стручне и методичке лите
ратуре.
БИОЛОГИЈА
(за четворогодишње стручне школе које раде 
по минималном плану)
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
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– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лијa, ткива, систем органа, организам).
II. ВИРУСИ
Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи
различитих обољења.
III. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изази
вачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и ге
нетичком инжењерингу.
IV. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неогранска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деобе ћелија, значај ћелијске деобе. Регулација деоба и по
следице неконтролисаних деоба – тумори.
V. МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и
значај за живот на Земљи.
VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ
ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА

рада.

Енергетика човечијег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
Улога кардиоваскуларног и респираторног система у процесу

VII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Гени.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варијабилности.
VIII. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
Хромозоми човека. Детерминација пола човека. Промене у
броју полних хромозома и генетичком материјалу.
Последице укрштања у блиском сродству.
Генетичко саветовање: рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.
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Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног
инсулина, интерферон и др).
Планирање потомства. Значај планирања потомства.
IX. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађи
вања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра. Мере
заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљи
шта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
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Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ
АСПЕКТИ ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).

Број 11 – Страна 113

Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама) при
менити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки
садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани мо
дел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и
различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопх одно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава..
С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школ
ског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринар
ска струка, онда се настава може реализовати у различитим објек
тима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за
производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти,
експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветери
нарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног каракте
ра (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, наци
онални паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
УСТАВ И ПРАВО ГРАЂАНА
(за све образовне профиле трогодишњег и четворогодишњег
образовања)
Циљ и задаци
Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политич
ке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина,
његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.
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Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:
– проуче све релевантне појмове устава, закона, других прав
них феномена, политичких институција и уставних принципа који
су обухваћени садржином предмета;
– упознају уставна права и уставом и законима предвиђене
инструменте и могућности учешћа грађана у политичком процесу,
тј. у вршењу власти и политичком животу уопште – почев од избо
ра, гласања на референдуму итд.;
– стекну општу представу о уређењу Републике Србије;
– усвоје вредности на којима се заснивају људска права и де
мократско друштво;
– развију спремност да делују у духу поштовања демократ
ских вредности;
– разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и
потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
– узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи
мају одговорност за личне одлуке;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
– унапреде способност исказивања сопственог става уз кори
шћење аргумената.
II, III или IV РАЗРЕД
(1 час недељно)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
– Обележја Устава Републике Србије од 2006.
– Принцип уставности и законитости
– Уставни суд
– Судови у Републици Србији
2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ
СРБИЈИ
– Сувереност народа и сувереност грађана
– Облици непосредне демократије
– Вишестраначки систем
– Избори
– Највиши органи државне власти у Републици Србији (На
родна скупштина, Влада, председник Републике)
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ
У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
– Лична права
– Политичка права
– Економска и социјална права
– Права припадника националних мањина
– Заштита уставом гарантованих права и слобода
4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
– Уставна историја Србије
– Територијална аутономија у Републици Србији
– Локална самоуправа у Републици Србији
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазиште у изради концепције садржаја наставног предме
та Устав и права грађана заснива се на потреби да ученици схва
те значај уставности као историјског, цивилизацијског достигнућа
у процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и
апсолутистичке тенденције у развоју државе и у оквиру тога, да
упознају уставно уређење Републике Србије.
У реализацији садржаја програма треба настојати да се код
ученика развија критички однос према постојећем и способ
ност препознавања правних цивилизацијских вредности, као и
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спремност за активно учествовање у политичком животу земље у
којој живи.
Неопх одно је успоставити добру корелацију са наставом
историје, социологије и другим друштвеним наукама ради све
странијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно не
понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније
са аспекта социолошког, онтолошког, гносеолошког уз коришћење
свих могућности сазнања материјалне истине.
При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од тео
ријских анализа основних појмова, постојећих решења у пракси
напредних демократских земаља садашњег стања и краћег исто
ријског развоја у Републици Србији.
Изучавање устава и правне државе у Републици Србији под
разумева да ученици упознају настанак и значења уставности у
напредним демократским земљама у свету, остваривање принципа
уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити устав
ном судству у Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.
У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба по
светити утврђивању и сагледавању појма суверености народа и, у
том контексту, месту, улози и праву грађана да учествују у оства
ривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демо
кратије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на
улогу грађана и начине остваривања народног суверенитета. По
себну пажњу треба посветити стварном демократском значењу
вишестраначког система. На крају би требало објаснити положај
и улогу највиших органа државне власти у Републици Србији (На
родна скупштина, Влада, председник Републике).
Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, еко
номским и другим слободама и правима треба посебно објаснити
начин на који се грађанин штити од власти и коме се при том обра
тити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико кон
кретних примера из праксе. Упоредном анализом међународних
конвенција и декларација и позитивно-правно признатих слобода
и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално
закључују о степену заштите људских слобода и права грађана од
ређене државе и других лица (странци, лица без држављанства,
апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају према
државама које не поштују људска права и слободе.
У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба
указати на карактеристична обележја развоја уставности у српској др
жави, доношење првих устава у Србији и њихов значај, као и на са
дашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе.
Треба објаснити основна обележја територијалне аутономије уопште
и у Републици Србији. Најзад, треба посветити одређену пажњу пој
му локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици Србији.
С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ
и задатке, рад наставника не сме да се своди на предавања „ex cate
dra” већ наставу треба поставити проблемски, уз максимално акти
вирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, траже
њем компарација коришћењем текстова из докумената, навођењем
примера из живота. У настави се морају користити, поред текстова
из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и
декларација), шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови.
Потребно је избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глори
фиковати нека постојећа решења, већ развијати критички и креати
ван однос ученика уз прихватање оних вредности које представља
ју врхунску цивилизацијску тековину.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(за све образовне профиле трогодишњег образовања)
Циљ и задаци
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање ве
штинама, формирање ставова и система вредности допринесе
оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном
на основним људским вредностима, поштовању људских и грађан
ских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност
и брига за друге.
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Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
– стекну знања о функционисању демократски уређеног дру
штва, улози грађанина, документима и институцијама које допри
носе владавини права;
– усвоје вредности на којима се заснивају људска права и де
мократско друштво;
– развију спремност да делују у духу поштовања демократ
ских вредности;
– јачају осећање самопоштовања, личног и групног иденти
тета;
– разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и
потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
– јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминаци
је, стереотипа и предрасуда;
– разумеју значај сарадње и заједништва за добробит поје
динца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног
одлучивања;
– узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи
мају одговорност за личне одлуке;
– овладају вештинама успешне комуникације и примењују их
у свакодневном животу;
– разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике кон
структивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном жи
воту;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
– унапреде способност исказивања сопственог става уз кори
шћење аргумената;
– унапреде способности планирања личног и професионал
ног развоја.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са про
грамом и начином рада.
1. Ја, ми и други
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо
према себи другим људима и групама, личног и групних иденти
тета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других.
– Лични идентитет. Израђујући „лични грб” и међусобним
поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и
подстичу да препознају и цене своје позитивне особине.
– Откривање и уважавање разлика. Кроз активности по
ређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања
властитих групних идентитета.
– Групна припадност. Кроз израду и поређење „породичних
стабала” или породичних албума и дискусију о различитим гру
пама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у
проблематику личног и групног идентитета и њихових међусоб
них односа.
– Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и ту
ђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опа
жања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негатив
ног опажања туђих група.
– Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога де
монстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према по
јединим групама људи један од узрока дискриминаторског пона
шања и да толеранција није увек позитивна.
Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа,
предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и
другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу.

Број 11 – Страна 115

2. Комуникација у групи
Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саоп
штавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступ
цима и вештинама ненасилне комуникације.
– Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава ва
жност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван
начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан
начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.
– Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна ин
формација ланчано преноси од једног до другог ученика, демонстри
рају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуникацији и
указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.
– Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз ис
куство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају раз
логе који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о при
мерима доброг и лошег споразумевања из властитог искуства.
– Активно слушање. Ученици се упознају са различитим
техникама активног слушања као начинима на који се може по
бољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у кра
ћим симулацијама.
– Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефек
ти оптужујућих и неоптужујућих порука и важност заступања вла
ститих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се
модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације
из властитог живота.
– Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог су
протстављених мишљења на примерима ситуација из породичног
и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно из
ражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.
– Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају ка
рактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских
образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром при
премања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуни
кацију у њиховом искуству.
3. Односи у групи/заједници
Ова тематска целина бави се проблематиком два основна ти
па односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукобима,
односно развијањем способности, вештина и изграђивањем сазнања
и ставова који воде остваривању солидарности, заједништва, разу
мевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и заједницама
људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и ненасилном
решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.
Сарадња и заједништво
– Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног
што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за
сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање
сарадње.
– Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства
у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама
тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду.
– Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим
начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предно
сти и недостатке
– Учешће младих: „Лествица партиципације”. Ученици се
упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акци
јама или активностима (од „квази учешћа” до дечјег самосталног
избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи
могући степен активне партиципације и значај који она има за раз
вој личности и остваривање права.
– Радити заједно. На примеру симулације једне школске си
туације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији
и преузимању одговорности.
Решавање сукоба
– Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе
кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разговор
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о улози претпоставки и очекивању у ситуац
 ији сукоба, динамици
конфликта и његовим могућим исходима.
– Стилови поступања у конфликтима I II. Пошто добију
краћи опис узрасно прилагођене ситуац
 ије конфликта, ученици у
малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и
дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.
– Сагледавање проблема из различитих углова. Ученици
ма се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а
њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у кон
фликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа кон
фликт посматран из различитих перспектива.
– Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене
у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења,
у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту
успевају да задовоље своје потребе.
– Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између
две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну до
говор користећи претходно стечена знања и вештине.
– Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче
да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспо
разуми прерасту у сукобе.
– Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама,
сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и
испробавају стечена знања у једној ситуац
 ији симулиране свађе
међу друговим.
Насиље и мир:
– Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и раз
врставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмо
ва) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве
тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су на
силници.
– Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуаци
ја ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вр
шњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање
помоћи жртви насиља..
– Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из сва
кодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омалова
жавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да
буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у
школи.
– Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научни
ка о насиљу и људској природи („Севиљска изјава”), мисли о миру
мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од доса
дашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљују
своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање мира.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и
евалуација наставе целог предмета: ученици сами процењују која
до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљи
вим ван учионице.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)

рада.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Уводни час – Упознавање са садржајем предмета и начином

Права и одговорности

28. јун – 2013.

2. Врсте права и односи међу правима
– Врсте права
– Односи међу правима
– Сукоб права
– Дечја и људска права
– Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност
права штампи
3. Права и одговорности
– Одговорности одраслих I II
– Одговорности деце
– Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II
4. Кршење и заштита права
– Кршење права детета
– Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној 
средини) у корист права
– Сагледавање промена
– Партиципација у школи I и II
– Избор проблема I и II
– Како решити проблем I и I
– Израда плана акције I и II
– Анализа могућих ефеката акције
– Приказ и анализа групних радова
– Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
– Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуаци
ја наставе целог предмета.
III РАЗРЕД
(1 час недељно, 36 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I. Демократија и политика
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демо
кратије и политике, као предусловима политичке партиципације
грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције
демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демо
кратском поретку.
II. Грађанин и друштво
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и
вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос држа
ве и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог
учествовања у политици.
III. Грађанска и политичка права и право на грађанску 
иницијативу
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских
права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права.
Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогу
ћава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право
на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с уло
гом невладиних организација.

1. Основни појмови

IV. Планирање конкретне акције

– Потребе и права
– Права и правила у учионици
– Права и закони
– Међународни документи о заштити права: Универзална де
кларација о људским правима и Конвенција о правима детета...
– Права и вредности

Последња тематска целина пружа ученицима основна знања
и вештине које су неопходне за решавање њима важних и блиских
проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај
начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће при
мењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, предви
ђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.
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28. јун – 2013.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су ње
гов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање,
разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-со
цијалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности)
и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је
могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан
начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и
појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вешти
нама, захтева дужи временски период, више прилика за активно
сти ученика које воде разумевању сложених феномена и практико
вању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности
које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова
по темама и наставници имају слободу у планирању којим редо
следом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то ради
ти, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују
и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на ко
ји се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру
одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије,
дебате, пројекти, есеји, реаг овање на одређене теме, радионице,
демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема
речника, анализа медијских информација, истраживање и анали
за добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање
кампање, покретање акција су само неке од активности које су
погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих
активности (по организацији или трајању) постигнути резултати
нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла орга
низација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање те
шкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и дру
го. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси
остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају про
дукти ученичких активности који могу бити различите врсте као
што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази ре
зултата истраживања и друго. Они се могу користи при интегра
цији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредова
ња ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради.
Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у
холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког
парламента, у локалној заједници или локалним медијима.
Како реализација програма треба да се одвија у складу са
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са стал
ним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста
прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике
представља потреба за припремом стално нових, актуелних мате
ријала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима
предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с
тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами пронала
зе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући
филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађан
ско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли,
осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође
треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици
комуникације који су блиски младима и на којима се могу препо
знати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да
га ученици нису континуирано похађали, или га уопште нису по
хађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи
постоје ученици са различитим искуством у области грађанског
васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и
сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују уче
ници у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна
основа за планирање реализације наставе за сваку конкретну гру
пу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реали
зацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у
групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих
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посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различи
те начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
У реализацији овог програма наставници пружају информа
ције, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности,
креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну инфор
мацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставни
ци у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског
васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за обра
зовање за демократију и грађанско друштво као и специјализова
не сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови, примери,
идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где до
минира поверење, поштовање различитости, међусобно уважава
ње, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Настав
ник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и
на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна пи
тања која им се постављају. Она би требало да буду унапред при
премљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на за
датке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по
тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарају
ћом повратном информацијом од стране наставника, као и других
ученика. Повратна информација може бити и ново питање, пара
фразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задата
ка, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације
за предмет.
Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проце
ном нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се про
цењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације,
а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењи
вању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују
сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напре
дак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања је природно повезан са неким
наставним предметима које ученици изучавају и добро је стално
указивати на те везе и по потреби и могућностима организовати
заједничке тематске часове.
ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
(за образовне профиле четворогодишњег образовања
у свим подручјима рада)
Циљ и задаци
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање ве
штинама, формирање ставова и система вредности допринесе
оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном
на основним људским вредностима, поштовању људских и грађан
ских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност
и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
– стекну знања о функционисању демократски уређеног дру
штва, улози грађанина, документима и институцијама које допри
носе владавини права;
– усвоје вредности на којима се заснивају људска права и де
мократско друштво;
– развију спремност да делују у духу поштовања демократ
ских вредности;
– јачају осећање самопоштовања, личног и групног иденти
тета;
– разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и
потребу узајамног уважавања и поштовања различитости;
– јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминаци
је, стереотипа и предрасуда;
– разумеју значај сарадње и заједништва за добробит поје
динца и друштва, и овладају вештинама рада у групи и групног
одлучивања;
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– узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузи
мају одговорност за личне одлуке;
– овладају вештинама успешне комуникације и примењују их
у свакодневном животу;
– разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике кон
структивног решавања сукоба и примењују их у свакодневном жи
воту;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација из
различитих извора релевантних за живот у демократском друштву;
– унапреде способност исказивања сопственог става уз кори
шћење аргумената;
– унапреде способности планирања личног и професионал
ног развоја.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 37 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са про
грамом и начином рада.
1. Ја, ми и други
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо
према себи другим људима и групама, личног и групних иденти
тета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других.
– Лични идентитет. Израђујући „лични грб” и међусобним
поређењем, ученици јачају самопоштовање, боље се упознају и и
подстичу да препознају и цене своје позитивне особине.
– Откривање и уважавање разлика. Кроз активности по
ређења по различитим критеријума ученицима се омогућава да
упознају себе и друге, открију и прихвате постојеће сличности и
разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања
властитих групних идентитета.
– Групна припадност. Кроз израду и поређење „породичних
стабала” или породичних албума и дискусију о различитим гру
пама/удружењима којима ученици припадају ученици се уводе у
проблематику личног и групног идентитета и њихових међусоб
них односа.
– Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и ту
ђе групе откривају се и анализирају тенденције упрошћеног опа
жања и фаворизовања властите групе, као и неоправданог негатив
ног опажања туђих група.
– Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога де
монстрира се да су предрасуде и стереотипи које имамо према по
јединим групама људи један од узрока дискриминаторског пона
шања и да толеранција није увек позитивна.
Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа,
предрасуда и дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и
другој литератури, штампи, на ТВ и радију и приказују их на часу.
2. Комуникација у групи
Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саоп
штавања мишљења и комуникацијом са другима: посебно поступ
цима и вештинама ненасилне комуникације.
– Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава ва
жност заступања властитих потреба и права на јасан и неагресиван
начин. У малим групама ученици испробавају овакав самопоуздан
начин реаговања у неколико свакодневних ситуац
 ија.
– Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна
информација ланчано преноси од једног до другог ученика, демон
стрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у комуника
цији и указује на важност добре комуникације за међусобно разу
мевање.
– Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз ис
куство лоше комуникације изазване неслушањем, сагледавају раз
логе који могу стајати у основи неслушања, а затим говоре о при
мерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.
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– Активно слушање. Ученици се упознају са различитим
техникама активног слушања као начинима на који се може по
бољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у кра
ћим симулацијама.
– Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефек
ти оптужујућих и неопт ужујућих порука и важност заступања вла
ститих потреба и права на јасан и неагресиван начин а затим се
модел неопт ужујућих порука увежбава кроз примену на ситуације
из властитог живота.
– Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог су
протстављених мишљења на примерима ситуација из породичног
и школског живота, ученици стичу знања о праву на слободно из
ражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.
– Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају ка
рактеристике дијалога и дебате као различитих комуникацијских
образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром при
премања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуни
кацију у њиховом искуству.
3. Односи у групи/заједници
Ова тематска целина бави се проблематиком два основна ти
па односа у људским групама и заједницама: сарадњом и сукоби
ма, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем
сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједни
штва, разумевања, сарадње и мира међу појединцима, групама и
заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегава
њу и ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са
друге стране.
Сарадња и заједништво
– Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног
што воле да раде, ученици увиђају личне и друштвене разлоге за
сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за остваривање
сарадње.
– Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства
у раду на претходним часовима, ученици се упознају са одликама
тимског рада и анализирају улоге које су имали у групном раду.
– Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим
начинима доношења одлука у групи и анализирају њихове предно
сти и недостатке
– Учешће младих: „Лествица партиципације”. Ученици се
упознају са различитим могућим степенима учешћа деце у акци
јама или активностима (од „квази учешћа” до дечјег самосталног
избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи
могући степен активне партиципације и значај који она има за раз
вој личности и остваривање права.
– Радити заједно. На примеру симулације једне школске си
туације ученици се вежбају у сарадничком понашању, толеранцији
и преузимању одговорности.
Решавање сукоба
– Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе
кроз искуство конфликта треба да послужи као подлога за разго
вор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији сукоба, дина
мици конфликта и његовим могућим исходима.
– Стилови поступања у конфликтима I II. Пошто добију
краћи опис узрасно прилагођене ситуације конфликта, ученици у
малим групама разматрају могуће поступке страна у конфликту и
дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.
– Сагледавање проблема из различитих углова. Ученици
ма се предочавају примери различитих конфликтних ситуација, а
њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке од страна у кон
фликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа кон
фликт посматран из различитих перспектива.
– Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене
у причама ученици се вежбају у налажењу интегративних решења,
у којима нема победника и поражених већ све стране у конфликту
успевају да задовоље своје потребе.
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– Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између
две групе од ученика се тражи да путем преговарања постигну до
говор користећи претходно стечена знања и вештине.
– Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче
да се пружањем и прихватањем извињења може избећи да неспо
разуми прерасту у сукобе.
– Посредовање. Ученици се упознају са основним идејама,
сврхом и поступком посредовања у сукобима и неспоразумима и
испробавају стечена знања у једној ситуац
 ији симулиране свађе
међу друговим.
Насиље и мир:
– Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и раз
врставање прикупљених примера (из штампе, ТВ емисија, филмо
ва) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне видљиве
тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама
друштва и да у свести већине постоје стереотипи о томе ко су на
силници.
– Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуаци
ја ученици развијају осетљивост за препознавање насиља међу вр
шњацима, осећање личне одговорности и спремност на пружање
помоћи жртви насиља..
– Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из сва
кодневног живота у школи (вербална агресија ученика, омалова
жавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да они могу да
буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у
школи.
– Постизање мира I II. На основу анализе мишљења научни
ка о насиљу и људској природи („Севиљска изјава”), мисли о миру
мислилаца из различитих култура и приказе ликова неких од доса
дашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубљу
ју своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање
мира.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и
евалуац
 ија наставе целог предмета: ученици сами процењују која
до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљи
вим ван учионице.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
рада.

Уводни час – Упознавање са садржајем предмета и начином

Права и одговорности
1. Основни појмови
– Потребе и права
– Права и правила у учионици
– Права и закони
– Међународни документи о заштити права: Универзална де
кларација о људским правима и Конвенција о правима детета...
– Права и вредности
2. Врсте права и односи међу правима
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4. Кршење и заштита права
– Кршење права детета
– Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној 
средини) у корист права
– Сагледавање промена
– Партиципација у школи I и II
– Избор проблема I и II
– Како решити проблем I и I
– Израда плана акције I и II
– Анализа могућих ефеката акције
– Приказ и анализа групних радова
– Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
– Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуаци
ја наставе целог предмета.
III РАЗРЕД
(1 час недељно, 36 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I. Демократија и политика
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демо
кратије и политике, као предусловима политичке партиципације
грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције
демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демо
кратском поретку.
II. Грађанин и друштво
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и
вредностима грађанског друштва. Централне теме су: однос држа
ве и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин његовог
учествовања у политици.
III. Грађанска и политичка права и право на грађанску 
иницијативу
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских
права, као и улози грађана и залагању за остваривање ових права.
Детаљније се обрађују право на грађанску иницијативу које омогу
ћава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право
на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици упознају с уло
гом невладиних организација.
IV. Планирање конкретне акције
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања
и вештине које су неопх одне за решавање њима важних и блиских
проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На овај
начин ученици имају прилике да сами узму активно учешће при
мењујући претходно стечена знања. У оквиру ове целине, предви
ђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у школи.
IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 32 часa годишње)

– Врсте права
– Односи међу правима
– Сукоб права
– Дечја и људска права
– Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност
права штампи

I. Тема: Права и слободе – право на слободан приступ ин
формацијама и социјално економска права.

3. Права и одговорности

II. Тема: Свет информација

– Одговорности одраслих I II
– Одговорности деце
– Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада

– упознавање са изворима информација
– појам јавне информације, приступ информацијама – основ
на правила и ограничења
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– заштита права на информисање – улога повереника
– процедура подношења захтева за приступ информацијама
– медији као извор информација – питање веродостојности
– разумевање и тумачење медијских порука
– механизми медијске манипулације
– утицај тачке гледишта на објективност информација
– селекција информација:објективност као одговорност
– улога медија у савременом друштву
III. Тема: Свет професионалног образовања и рада
– планирање каријере и улазак у свет рада
– самопроцена и вештина представљања личних карактери
стика од значаја за даље професионално образовање и рад
– разговор са послодавцем
– тражење информација значајних за професионално образо
вање и тражење посла.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима
и евалуација наставе целог предмета, ученици процењују која до
сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљивим
ван учионице.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су ње
гов циљ и задаци широко постављени у сфери когнитивног (знање,
разумевање, опште когнитивне вештине и способности), психо-со
цијалног (ставови, вредности, социјалне вештине и способности)
и конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је
могуће остварити ако се садржај програма третира на интегрисан
начин, сталним међусобним повезивањем, умрежавањем појмова и
појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вешти
нама, захтева дужи временски период, више прилика за активно
сти ученика које воде разумевању сложених феномена и практико
вању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих активности
које се дешавају на часовима грађанског васпитања.
Уз садржај програма није наведен препоручени број часова
по темама и наставници имају слободу у планирању којим редо
следом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то ради
ти, којом динамиком, али увек настојећи да их међусобно повезују
и да то води ка остварењу дефинисаних задатака предмета.
Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на ко
ји се садржај обрађује и зато је важно посветити пажњу одабиру
одговарајућих метода и техника рада са ученицима. Дискусије,
дебате, пројекти, есеји, реаг овање на одређене теме, радионице,
демонстрације, симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема
речника, анализа медијских информација, истраживање и анали
за добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање
кампање, покретање акција су само неке од активности које су
погодне у реализацији овог програма. При примени сложенијих
активности (по организацији или трајању) постигнути резултати
нису најважнији, односно прати се и вреднује како је текла орга
низација, сарадња ученика, поштовање процедура, уочавање те
шкоћа, идентификација могућих помагача, овладавање вештином
представљања постигнутог, размена искуства између група и дру
го. На тај начин нема неуспешних и свака активност доприноси
остварењу задатака.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају про
дукти ученичких активности који могу бити различите врсте као
што су постери, аудио-визуелни записи, презентације, прикази ре
зултата истраживања и друго. Они се могу користи при интегра
цији или рекапитулацији пређених садржаја, процени напредова
ња ученика као и самопроцени наставника колико успешно ради.
Продукти се могу користити и ван групе, на пример на изложби у
холу школе, у школским новинама, сајту школе, у раду ученичког
парламента, у локалној заједници или локалним медијима.
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Како реализација програма треба да се одвија у складу са
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са стал
ним рефлексијама на одговарајуће појаве из друштвеног контекста
прошлости и још више садашњости посебан захтев за наставнике
представља потреба за припремом стално нових, актуелних мате
ријала који најбоље одговарају садржају, циљевима и задацима
предмета. Они се могу наћи у различитим изворима информација, с
тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами пронала
зе материјале који су погодни за обраду на часовима. Одговарајући
филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет грађан
ско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли,
осећања и ставове. Интернет и различите социјалне мреже такође
треба укључити у наставу грађанског васпитања јер су то облици
комуникације који су блиски младима и на којима се могу препо
знати и анализирати многи проблеми живота у савременом свету.
Због специфичног статуса предмета, односно могућности да
га ученици нису континуир ано похађали, или га уопште нису по
хађали у претходним разредима, за очекивати је да у свакој групи
постоје ученици са различитим искуством у области грађанског
васпитања. Уводни часови су прилика да се направи размена и
сагледају знања, ставови, вредности и вештине које поседују уче
ници у вези са садржајем који ће бити обрађиван. То је полазна
основа за планирање реализације наставе за сваку конкретну гру
пу. Овај проблем не би требало третирати као препреку за реали
зацију програма јер наставници могу идентификовати ученике у
групи који се издвајају својим компетенцијама, припремити за њих
посебне захтеве као и укључити их у наставни процес на различи
те начине, а посебно кроз вршњачко подучавање.
У реализацији овог програма наставници пружају информа
ције, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности,
креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну инфор
мацију, процењују напредовање ученика и оцењују их. Наставни
ци у свом раду могу користити постојеће приручнике грађанског
васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за обра
зовање за демократију и грађанско друштво као и специјализова
не сајтове на којима се могу наћи одговарајући текстови, примери,
идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где до
минира поверење, поштовање различитости, међусобно уважава
ње, конструктивна комуникација, демократске процедуре. Настав
ник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и
на тај начин доприноси остварењу циља предмета.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна пи
тања која им се постављају. Она би требало да буду унапред при
премљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на за
датке предмета, јасна, захтевна али не и сувише компликована, по
тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарају
ћом повратном информацијом од стране наставника, као и других
ученика. Повратна информација може бити и ново питање, пара
фразирање или похвала. Она доприноси остварењу многих задата
ка, подстицању самопоуздања, учешћа у раду групе и мотивације
за предмет.
Праћење напредовања ученика започиње иницијалном проце
ном нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се про
цењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра
прилика за процену напредовања и давање повратне информације,
а оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењи
вању. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују
сопствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напре
дак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржа
јима других наставних предмета и ученицима треба указивати на
ту везу, и по могућности, организовати тематске часове са настав
ницима сродних предмета.
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ
ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВА
ЊА У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ
ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ
РАДА ПОЉОПРИВРЕДА, ПРОИЗВОДЊА И ПРЕРАДА
ХРАНЕ
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручју рада пољопривреда, производња и прерада
хране („Просветни гласник”, бр. 1/93, 1/94, 1/96, 2/01, 5/02, 10/06,
5/11 и 6/12), у делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОБРАЗОВНЕ
ПРОФИЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ”, у одељку: „I.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОПШТЕ
ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, у „ОБЛАСТИ ПОЉОПРИВРЕДА”:
1) Наставни програм предмета: „ФИЗИКА”, за III разред, за
образовни профил: „ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ”,
замењује се новим наставним програмом предмета: „ФИЗИКА”;
2) Наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I, II, III и IV
разред, за образовне профиле: „ЗООТЕХНИЧАР” и „ТЕХНИЧАР
ХОРТИКУЛТУРЕ” и наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за
I и II разред, за образовни профил: „ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНО
ЛОГИЈУ”, замењује се новим наставним програмом предмета: „
ХЕМИЈА”;
3) Наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I, II и III
разред, за образовне профиле: „ЗООТЕХНИЧАР” и „ТЕХНИЧАР
ХОРТИКУЛТУРЕ” замењује се новим наставним програмом пред
мета: „БИОЛОГИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00071/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ТЕХНИКЕ
ФИЗИКА

Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционал
не писмености (природно-научне и техничке) и знања о основним
физичким појавама, оспособљавање ученика за примену знања у
струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговор
ности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формира
ње основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о основним физичким појавама значајним за
струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
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– стекну способност за уочавање, формулисање и решавање
практичних проблема у струци;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I Основи термодинамике
1. Унутрашња енергија. Топлотна размена и количина топло
те. Топлотна капацитативност. (П)
2. Рад при ширењу гаса. Први принцип термодинамике и њего
ва примена на изопроцесе у идеалном гасу. Адијабатски процес. (Р)
3. Повратни и неповратни процеси. Други принцип термоди
намике. Статистички смисао II принципа. (Р)
4. Основни принцип топлотних машина. Коефицијент кори
сног дејства топлотних мотора. Карноов циклус. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Адијабатски процеси (компресија, експанзија).
– Статистичка расподела (Галтонова даска).
II Стална електрична струја
1. Извори електричне струје и електромоторна сила. Јачина и
густина струје. (П)
2. Омов закон за проводник. Електрична отпорност провод
ника. (П)
3. Џул-Ленцов закон. Омов закон за коло. Кирхофова прави
ла. (П)
4. Електрична струја у електролитима. Фарадејеви закони
електролизе. Акумулатор. (Р)
6. Термоелектронска емисија. Катодна цев. (Р)
7. Електрична струја у гасовима. Врсте пражњења у гасови
ма. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Омов закон за део и за цело струјно коло.
– Електрична проводљивост електролита.
– Џулов закон.
– Струја у течности и гасу.
– Демонстрациона катодна цев (начин рада).
Лабораторијске вежбе
– Провера Омовог закона.
– Мерење отпора Витстоновим мостом.
III Наизменична струја
1. Генератор наизменичне струје. Синусоидални напон и
струја. (Р)
2. Отпорности у колу наизменичне струје и Омов закон за
RLC коло. (П)
3. Снага наизменичне струје. Ефективне вредности напона и
струје. (Р)
4. Асинхрони мотори и рад са њима. (Р)
5. Трансформатори (монофазни, трофазни, мерни и аутотран
сформатори). Регулатори напона и јачине струје. Електропокрета
чи. Грејачи за стартовање дизел-мотора. (Р)
6. Мерни инструменти, принцип рада и карактеристике. Про
ширивање мерног подручја инстру-мената. Заштитни отпор. Уни
верзални мерни инструменти. Мерачи броја обртаја. (П)

Страна 122 – Број 11

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

Демонстрациони огледи:
– Инструменти за мерење струје и напона.
– Својства активне и реактивне отпорности.
– Демонстрациони трансформатор.
Лабораторијска вежба
– Напони у RLC – колу.
IV Електроника
1. Кретање електрона кроз вакуум у електричном и магнет
ном пољу. (Р)
2. Полупроводници. p-n спој. (Р)
3. Диоде (тачкасте, слојне, зенер, варикап). (Р)
4. Транзистори и тиристори. (Р)
5. Интегрисана кола. (Р)
6. Исправљачи и појачавачи. (Р)
Демонстрациони   огледи:
– Кретање електронског снопа у магнетном пољу (катодна цев).
– Исправљање и појачавање наизменичне струје.
Лабораторијскa вежбa
– Снимање карактеристика диоде и транзистора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи не
ке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програ
ма у средњој школи и принципе на којима се заснива реализација
образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим
наставницима физике, јер се при реализацији програма може прила
годити различитим подручјима рада и образовним профилима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене
физике неопходни за разумевање неких научних открића и техно
логија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето
у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чули
ма па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу приме
ну у свакодневној пракси и струци.
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2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних својста
ва система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења
међузависности одабраних величина, планирање нових експериме
ната ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање
физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно
увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона
одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна
о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су
у физици све области међусобно повезане и омогућује се да уче
ник сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се
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почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања
неких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезују
ћи. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.
Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод”у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност  (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да
одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, анали
зира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изис кује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства за њихово
извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
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Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопх одно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџ
бенику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им
неће бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне
школе о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у вектор
ском облику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу
наученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици тре
ба да примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто
је траг кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у
односу на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би
се могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на
земљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
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На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања
и преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене,
трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета пре
ламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутстви
ма треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици
могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци-питања), квантитативних (рачунских), графичких и експе
рименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2-3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
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При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуир ано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлаже
мо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта
или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису би
ли успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну по
моћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
Трећи разред
Редни број
теме

Наслов теме

Број
часова

1

Основи термодинамике

14

2

Стална електрична струја

16

3

Наизменична струја

22

4

Електроника

8

5

Лабораторијске вежбе

10
70

Укупно
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Образовни профили: ЗООТЕХНИЧАР И ТЕХНИЧАР ХОРТИ
КУЛТУРЕ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци

Циљ наставе хемије у пољопривредним школама је развој
доменских хемијских знања, техничко-технолошких знања, развој
општих когнитивних способности и комуникацијских способно
сти, као припрема за даље универзитетско образовање и оспосо
бљавање за примену хемијских знања у струци и свакодневном
животу, решавање проблема у новим и непознатим ситуацијама и
развијање одговорног односа према себи, другима и животној сре
дини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју односа између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– овладају основама научног метода у хемији и схвате значај
хемијског експеримента као примарног извора знања и основног
метода сазнавања у хемији;
– разумеју појаве и процесе у природи са аспекта хемијског
изучавања;
– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и
процеса:
– овладају основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемијске производње за савремено друштво;
– разумеју значај хемије за различите савремене технологије;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реаг ују при незгодама у хемијској ла
бораторији и свакодневном животу;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи
развој;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње, 60 теорија, 10 вежбе)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше.
СТРУКТУРА АТОМА
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пе
риодни систем елемената. Енергија јонизације и афинитет према
електрону. Периодична својства елемената.
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Демонстрациони огледи:
Бојење пламена.
Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног си
стема елемената; Упоређивање реактивности елемената 17. групе
Периодног система елемената.
Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
ХЕМИЈСКE ВЕЗE
Јонска веза. Ковалентна веза. Поларност молекула, диполни
моменат. Водонична веза. Метална веза. Својства супстанци са
јонском и ковалентном везом. Основна својства супстанци у свим
агрегатним стањима и њихова међусобна повезаност.
Демонстрациоии оглeди:
Испитивање поларности молекула воде.
Сублимација јода.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијске формуле. Количина супстанце, моларна маса и мо
ларна запремина.
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције, реакциона топлота, Хесов закон).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежнe кон
центрацијe реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (приро
да реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном
киселином истих количинских концентрација; концентрација ре
актаната: реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлоро
водоничне киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим
раствором хлороводоничне киселине на 25°С и на 60°С; додирна
површина реактаната: реакција калијум-јодида и олово(II)-нитра
та; катализатори: разлагање водоник-пероксида уз катализатор
манган(IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежнe концентрацијe реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпера
туре (реакција димеризације азот(IV)-оксида).
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Масени
процентни садржај раствора и количинска концентрација раствора.
Осмоза и дифузија. Колигативна својства раствора. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Демонстрациони огледи
Припремање раствора познатог масеног процентног садржаја.
Припремање раствора одређене количинске концентрације.
Испитивање растворљивости различитих супстанци у полар
ним и неполарним растварачима.
Вежбе (3)
Припремање раствора познатог масеног процентног садржаја.
Припремање раствора одређене количинске концентрације.
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Протолитичка теорија киселина и база. Протолитичка равно
тежа у води. Концентрација јона у воденим растворима киселина,
база и соли. pH вредност водених раствора. Пуфери.
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Демонстрациони огледи:
Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним лакмус папиром.
Вежбе (3)
Добијање соли (сједињавање цинка и сумпора, реакција ба
кар(II)-сулфата и цинка, реакција олово(II)-оксида и хлороводо
ничне киселине, реакција баријум-хлорида и натријум-сулфата,
реакција сребро-нитрата и хлороводоничне киселине, реакција
гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида).

Упоредна својства елемената у групи. Угљеник. Угаљ. Кокс.
Својства, значај и примена једињења угљеника: оксиди, карбиди,
цијаниди. Силицијум. Силикати. Калај, олово и упоредна својства
њихових једињења. Токсичност угљен-моноксида.
Демонстрациони огледи:
Добијање чађи.
Добијање и испитивање својстава угљеник(IV)-оксида.

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА

Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидацион
 а и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи:
Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у ки
селој и у базној средини.
Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
Вежбе (1)
Напонски низ метала: поређење редукционе моћи метала.

Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, значај
и примена једињења азота (хидриди, оксиди, киселине и њихове
соли). Фосфор. Својства, значај и примена једињења фосфора (хи
дриди, оксиди, киселине и њихове соли). Вештачка ђубрива. Био
лошки важна једињења азота и фосфора.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава азота, амонијака и азотне
киселине.

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА
Периодичност промене структуре и својстава елемената у
Периодном систему елемената. Неметали, метали и металоиди у
ПСЕ. Биоелементи.
ВОДОНИК
Општа својства и распрострањеност водоника. Изотопи водо
ника. Значај и примена једињења водоника: вода, водоник – перок
сид, хидриди.
Демонстрациони огледи:
Добијање водоника и испитивање његових својстава. Дејство
молекулског и атомског водоника на калијум-перманганат.
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Општа својства елемената у групи. Својства, значај и при
мена једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријумкарбонат (добијање ових једињења) и калијум-нитрат. Улога и зна
чај јона натријума и калијума.
Демонстрациони огледи:
Реакције натријума и калијума с водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи, поређење са алкалним
металима, одступање код берилијума. Реакција земноалкалних
елемената с водом. Својства, значај и примена једињења: магне
зијум-карбонат, калцијум-оксид, калцијум-хидроксид (добијање
калцијум-оксида и калцијум-хидроксида), калцијум-карбонат, кал
цијум-сулфат. Тврдоћа воде.
Демонстрациони огледи:
Добијање магнезијума-хидроксида.
Доказивање базности магнезијум и калцијум-хидроксида.
Реакција магнезијума и калцијума са хлороводоничном кисе
лином.
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТEМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Алуминијум. Легуре
алуминијума. Својства, значај и примена једињења алуминијума:
оксид, хидрид, алуминати, двогубе соли.
Демонстрациони огледи:
Испитивање амфотерности алуминијума и алуминијум-хи
дроксида: реакција са хлороводоничном киселином и натријум-хи
дроксидом.

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА

ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредена својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сум
пор. Својства, значај и примена једињења сумпора (хидриди, окси
ди, киселине и њихове соли).
Демонстрациони огледи:
Добијање пластичног сумпора.
Добијање и испитивање својстава сумпор(IV)-оксида.
Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, ба
кар и олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром.
Јод. Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли.
Добијање хлороводоничне киселине.
Демонстрациони огледи:
Реакција хлороводоничне киселине са калцијум-карбонатом
и натријум-ацетатом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства племенитих гасова у групи.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
Упоредна својства прелазних метала. Комплексна једињења
(тип везе, номенклатура).
Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења.
Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења.
Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и
примена једињења гвожђа. Добијање гвожђа и челика.
Својства и значај комплексних једињења гвожђа, кобалта и
никла.
Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена и ис
питивање његових својстава.
Добијање гвожђе(III)-хидроксида и његово растварање у хло
роводоничној киселини.
Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и важнија једињења.
ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ
Упоредна својства лантанида. Упоредна својства актинида.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре. Загађивање воде.
Загађивање земљишта. Хемијски отпад.
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III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ

Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број, хи
бридизација). Структура органских молекула (врсте веза, геоме
трија молекула). Формуле органских молекула (молекулске, струк
турне, рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функционалне
групе. Сличности и разлике између органских и неорганских једи
њења.
АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Зна
чај и примена засићених угљоводоника.
АЛКЕНИ И ДИЕНИ
Структура молекула алкена. Номенклатура алкена. Геоме
тријска изомерија. Добијање алкена. Физичка и хемијска својства
алкена. Диени, структура и реактивност. Значај и примена алкена и
диена (пластичне масе, полиетенска и полипропенска влакна, кау
чук, гума, лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-пер
манганатом. Полимеризација стирена.
АЛКИНИ
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање
алкина и њихова физичка и хемијска својства. Примена алкина.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава етина.
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Добијање и
физичка својства арена. Реакције ароматичних угљоводоника (суп
ституција, адиција и оксидација). Моно- и полисупституисани де
ривати бензена. Изомерија полисупституисаних деривата бензена.
Полициклични ароматични угљоводоници.
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
Структура и номенклатура. Добијање, физичка и хемијска
својства. Употреба.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и
оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства алкохо
ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етиленгликол, глицерол).
Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола. Слично
сти и разлике у својствима фенола и алкохола..
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасо
вом реакцијом.
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ЕТРИ
Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, пред
ставници и употреба етара.
Демонстрациони огледи:
Испитивање својстава етара.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних је
дињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка својства. Реакције
карбонилних једињења (нуклеофилна адиција, оксидација, редук
ција, кондензационе реакције). Полуацетали и ацетали. Полуаце
тални облик глукозе. Значај и примена важнијих карбонилних је
дињења (метанал, етанал, пропанон).
Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
Јодоформска реакција.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ЊИХОВИ ДЕРИВАТИ
Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклату
ра карбоксилних киселина. Добијање и физичка својства. Реакци
је карбоксилних киселина. Значај и примена важнијих киселина.
Аминокиселине.
Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхи
дриди, амиди). Физичка и хемијска својства естара. Значај и при
мена важнијих једињења (карбамид, полиестри, полиамиди).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости мравље (метанске), сирћетне
(етанске), бензоеве и салицилне киселине у води и алкохолу и ис
питивање киселости ових раствора плавим лакмус папиром.
Испитивање реактивности карбоксилних киселина. Добијање
и испитивање својстава естара.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура
амина. Добијање, физичка и хемијска својства амина.
Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, ни
тробензен).
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ
Тиоли, сулфиди и сулфонске киселине.
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и
шесточланим прстеном. Ароматичност, базност и киселост пирола
и пиридина.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Номенклатура угљених хидрата; подела, распрострањеност у
природи. Структура моносахарида (глицералдехид, рибоза маноза,
галактоза, глукоза и фруктоза, ациклична и циклична). Физичка и
хемијска својства моносахарида. Дисахариди, подела (малтоза, лак
тоза сахароза). Добијање сахарозе. Полисахариди (скроб и целуло
за, структура, својства). Производња хартије, деривати целулозе.
Демонстрациони огледи:
Опште реакције на сахариде. Разликовање редукујућих од не
редукујућих дисахарида. Хидролиза скроба и испитивање својста
ва хидролизата.
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ЛИПИДИ
Подела липида. Масне киселине. Неутралне масти: добијање,
физичка и хемијска својства. Сапуни и детергенти. Фосфоглицери
ди (лецитин; структура, својства). Стероиди (подела). Холестерол,
калциферол. Жучне киселине.
Демонстрациони огледи:
Опште карактеристике липида: растворљивост, емулзифика
ција, сапонификација.
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
Алкалоиди (природни извори, подела). Физиолошко дејство,
значај појединих алкалоида и њихова злоупотреба. Антибиотици
(појам, подела). Механизам деловања антибиотика. Природни из
вори за изоловање антибиотика.
ПРОТЕИНИ
Аминокиселине (структура, подела, номенклатура, есенци
јалне аминокиселине). Физичка својства аминокиселина Зави
сност структуре аминокиселина од рН-раствора, својства бочних
низова. Реакције аминокиселина. Структура протеина. Својства
пептидне везе. Олигопептиди и полипептиди. Веза између при
марне и тродимензионалне структуре протеина. Подела протеина.
Физичка и хемијска својства протеина. Ензими (подела, својства,
механизам њиховог деловања). Утицај различитих фактора на ак
тивност ензима. Регулација активности ензима. Антитела.
Демонстрациони огледи:
Таложне реакције из раствора протеина: денатурацијом на
екстремним вредностима рН, топлотом, солима тешких метала,
амонијум-сулфатом, органским супстанцама (метанол). Испитива
ње деловања амилазе. Фактори који утичу на деловање ензима: рН,
концентрација ензима и супстрата, активатори и инхибитори.
ВИТАМИНИ И ХОРМОНИ
Витамини (значај, структура, подела). Својства витамина
растворних у мастима. Својства витамина растворних у води. Ко
ензими. Веза између витамина и метаболизма. Хормони (значај,
структура, подела). Стероидни хормони.
НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Нуклеинске киселине и њихове основне структурне једини
це. Номенклатура нуклеозида и нуклеотида. Структура и функција
ДНК. Својства ДНК, двострука структура ДНК и комплементар
ност полинуклеотидних ланаца. Структура ДНК као молекулска
основа за очување и преношење генетичких информација. Реплика
ција ДНК. Структура и функција РНК. Синтеза РНК, транскрипци
ја генетичке информације. Генетичка шифра. Биосинтеза протеина.
ОСНОВИ МЕТАБОЛИЗМА
Метаболички путеви и размена енергије у биосфери. Круже
ње угљеника, водоника, кисеоника и азота у природи. Енергети
ка биохемијских процеса. Варење и ресорпција протеина, масти и
угљених хидрата. Кребсов циклус и оксидативна фосфорилација.
Биосинтетички процеси и регулација метаболизма. Заједнички пу
теви метаболизма.
БИОТЕХНОЛОГИЈА И ЊЕНЕ МОГУЋНОСТИ
Традиционалне и савремене биотехнологије (значај и могућ
ности).
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере. Извори загађивања. Главни загађива
чи: оксиди сумпора, азота, угљоводоници, једињења олова (тетра
етилолово), живе, цинка, кадмијума и бакра, потенцијално канце
рогене супстанце.
Загађивање воде. Извори загађивања. Главни загађивачи. Ор
гански отпадни материјали, неоргански отпадни материјали и ток
сични отпадни материјали. Пречишћавање отпадних вода.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије у пољопри
вредној школи неопх одно је имати у виду високи дидактички
потенцијал хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне
карактеристике ученика, те сходно томе активности ученика и на
ставника у наставном процесу ускладити са дефинисаним циље
вима и задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на кори
шћење интерактивних метода наставе и учења због њихове високе
образовне и мотивационе вредности у свим сегементима наставе.
Садржаји програма хемије у у пољопривредној школама су
организовани тако да се у првом разреду изучавају садржаји опште
хемије, у другом садржаји неорганске хемије, у трећем садржаји
органске хемије и у четвртом разреду биохемија.
Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумева
ње појава и процеса који
– се изучавају у стручним предметима;
– хемија омогућава и олакшава прелазак са конкретног на ап
страктно мишљење;
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја, а хемијска
струка једна је од струка будућности;
– хемија је природна наука и у садејству са физиком и биоло
гијом омогућава разумевање природе у јединству појава и процеса
који се у њој збивају;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене
њиховом хемијском структуром, као и да су својства хемијског си
стема условљена квалитативним саставом и квантитативним одно
сом компоненти у њему. За разумевање ових идеја и концепата у
настави хемије је потребно синхронизовано представљање хемиј
ских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације.
Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу заступље
ност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и
интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хе
мијски експеримент, као примарни извор знања и као основни
метод сазнавања у хемији, кључни механизам за корелацију ме
ђу свим нивоим
 а репрезентације знања. При томе посебну пажњу
треба посветити прецизности примене хемијског језика (на при
мер, изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина).
Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хе
мији може да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења па
жње. У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити
их у мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високо
апстрактних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакци
је, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби
користити и инструкције примерене конкретно операционој фази
мишљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво
одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање. Посебно је важно да уче
ници разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на при
мер, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија
о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За разуме
вање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска научна
писменост која у овом узрасту подразумева познавање хемијске
научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу основ
не научне комуникације. У области неорганске и органске хемије,
због многобројности изучаваних објеката (хемијских елемената и
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њихових једињења), важно је бавити се проблематиком класи
фикација, класификационих система и хијерархијских односа у
њима, a посебну пажњу треба посветити биоелементима и би
олошки важним органским једињењима. Посебно је важно инси
стирати на систематском организовњу знања применом концепт
них мапа, као и радити на развоју функционалних, дескриптивних
и концептуалних критеријума класификација. Потребно је истаћи
да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони
систем у природним наукама и оспособити ученике да га користе
за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање тех
ничко-технолошких знања која ће користити при изучавању
стручних предмета. С обзиром да ученици средњошколског уз
раста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих са
држаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске
производње и употребе одређених супстанци. При томе посебно
треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопход
ност перманентног образовања у овој области. Садржаје о хемиј
ским аспектима заштите животне средине радити у корелацији са
наставом биологије, превасходно екологије и стручним предмети
ма, а посебну пажње посветити одлагању, чувању и уништавању
хемијских загађивача у пољопривредној производњи.
Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално ко
ришћење савремених информационих технологија у учењу хемије,
претраживању хемијских информација и савременој комуникацији
у хемији. Лабораторијске вежбе треба да оспособе ученика за са
мосталан рад у струци као и сналажење у сличним ситуацијама.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са пробелеми
ма струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката
у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских ин
формација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их обра
зложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критич
ки процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуа
цији процедуралних знања и њиховом уделу у укупној оцени уче
ника.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
У првом разреду:
Врсте супстанци (2), Структура атома (10), Хемијске везе
(11), Хемијске реакције (12), Дисперзни системи (9), Киселине, ба
зе и соли (9), Оксидоредукционе реакције (7).
Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који ути
чу на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу( 3), Дис
перзни системи (3), Киселине, базе и соли (3) и оксидоредукционе
реакције (1).
Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу
на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу( 3), Дисперзни
системи (2), Киселине, базе и соли (2) и оксидоредукционе реак
ције (1).
У другом разреду:
Периодни систем елемената (2), Водоник (3), Елементи 1.
групе периодног система елемената (6), Елементи 2. групе период
ног система елемената (6), Елементи 13. групе периодног систeма
елемената (4), Елементи 14. групе периодног система (6), Елемен
ти 15. групе периодног система елемената (8). Елементи 16. групе
периодног система елемената (7), Елементи 17. групе периодног
система елемената (6), Елементи 18. групе периодног система еле
мената (1), Прелазни метали (16), Лантаниди и актиниди (1), Хе
мијски аспекти загађивања животне средине (4).
У трећем разреду:
Увод у органску хемију (5); Алкани и циклоалкани (5); Ал
кени и диени (6); Алкини (3); Ароматични угљоводоници (6);
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Халогени деривати угљоводоника (4); Алкохоли и феноли (8);
Етри (2); Алдехиди и кетони (8); Карбоксилне киселине и њихови
деривати (8); Органска једињења са азотом (6); Органска једињења
са сумпором (2); Хетероциклична једињења (5); Методе каракте
ризације органских једињења (2);
У четвртом разреду:
Угљени хидрати (10); Липиди (5); Алкалоиди и антибиотици
(3); Протеин
 и (12); Витамини и хормони (3); Нуклеинске киселине
(10); Основи метаболизма (14); Биотехнологија и њене могућности
(2); Хемијски аспекти загађивања животне средине (5).
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије у прехрамбеној струци је развој флекси
билног система хемијског знања и развој општих когнитивних и
комуникацијских способности као оспособљавање за примену хе
мијских знања у струци и свакодневном животу, припрема за даље
образовање, оспособљавање за решавање проблема у новим и не
познатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи,
другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене у струци, посебно у обла
сти прехрамбене технологије и биотехнологије;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– овладају основама научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте ( корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и
процеса;
– овладају техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
прехрмабеној производњи, у хемијским и биохемијским лаборато
ријама и у свакодневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(3 +3 часа недељно, 105+105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ И ЗАКОНИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и моле
кулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи хе
мијског израчунавања. Прустов закон и Авогардов закон.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
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СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ

НЕУТРАЛИЗАЦИЈА И ХИДРОЛИЗА

Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Ковалент
на веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водонична
веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална веза.

Реакције неутрализације, рад са пипетом и биретом. Реакције
хидролизе.

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: масени процентни садржај и количинска
концентрација.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу равнотежнe кон
центрацијe реактаната и производа хемијске реакције.

ОДРЕЂИВАЊЕ БРЗИНЕ ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА
Мерење брзине ослобађања гасова при различитим хемиј
ским реакцијама. Повратне реакције.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНИ ПРОЦЕСИ
Реакција оксидације. Реакција редукције. Оксидоредукциони
процеси.
ИСПИТИВАЊЕ РЕАКТИВНОСТИ ЕЛЕМЕНАТА
Елементи 2. и 13. групе ПСЕ.
Елементи 14. 15. 16. групе ПСЕ.
Елементи 6. и 7. групе ПСЕ.
Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ.
Елементи 11. групе ПСЕ , сребро, бакар
Елементи 12. групе ПСЕ, цинк, жива.
II РАЗРЕД
(2 +2 часа недељно, 70 + 70 часова годишње)

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Протолитичка теорија киселина и база. Протолитичка равно
тежа у води. Концентрација јона у воденим растворима киселина,
база и соли. pH вредност водених раствора.
ОКСИДОРЕДУКЦИОН
 Е РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Хидриди; оксиди (добијање, својства, номенклатура); кисе
лине (добијање, својства, номенклатура); хидроксиди (добијање,
својства, номенклатура); соли (добијање, својства номенклатура).
Основне карактеристике група Периодног система елемената и
њихових важнијих представника. Биогена улога елемената. Елемен
ти 11. групе ПСЕ: бакар, сребро. Елементи 2. и 12. групе ПСЕ: маг
незијум, калцијум и цинк, жива, III Елементи 13. групе ПСЕ: бор,
алуминијум Елементи 14. групе ПСЕ: угљеник, силицијум. Елемен
ти 15. групе ПСЕ: азот, фосфор. Елементи 16. и 6. групе ПСЕ: кисе
оник, сумпор и хром. Елементи 7. и 8. групе ПСЕ: манган и гвожђе.
Вежбе (105)
ТОПЛОТНИ ИЗВОРИ У ХЕМИЈСКОЈ ЛАБОРАТОРИЈИ

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број).
Структура органских молекула. Формуле органских молекула (мо
лекулске, структурне, рационалне, скелетне). Функционалне групе
и класификација према функционалним групама.
УГЉОВОДОНИЦИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Циклоалкани, структура и представници.
Структура молекула и геометријска изомерија алкена. Номен
клатура алкена. Физичка и хемијска својства.
Диени, номенклатура и каректеристичне реакције.
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Физичка
и хемијска својства алкина.
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура арена. Физич
ка и хемијска својства арена. Карактеристични представници арена.
Нафта и земни гас.
Пластичне масе (влакна, каучук и лепкови).
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА

Загревање гасовима: бутан и беноид гас. Загревање помоћу
течности-шпиритус. Загревање електричном струјом: водено купа
тило, сушнице, пећи за жарење.

Структура и номенклатура. Добијање, физичка и хемијска
својства. Механизам нуклеофилне супституције. Употреба.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.

РЕАГЕНСИ — ПАКОВАЊЕ И ЧУВАЊЕ

АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ

Рад са лако запаљивим, отровним и експлозивним супстанцама.
ОСНОВНИ ТИПОВИ ХЕМИЈСКИХ РЕАКЦИЈА
Реакције анализе. Реакције синтезе. Реакције супституције.
Егзотермне и ендотермне реакције.
ИСПИТИВАЊЕ РЕАКТИВНОСТИ 1. и 17. ГРУПЕ ПСЕ
ВРСТЕ НЕОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Оксиди, подела. добијање и својства. Амфотерни оксиди. Ки
селине, добијање, својства и подела. Хидроксиди, добијање, свој
ства и подела. Соли, добијање, својства и подела.

Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и
оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства алкохо
ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етиленгликол, глицерол).
Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола.
ЕТРИ
Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, пред
ставници и употреба етара.
Демонстрациони огледи:
Испитивање својстава етара.
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АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ

Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних једи
њења. Физичка својства. Реакције карбонилних једињења. Значај и
примена важнијих карбонилних једињења (метанал, етанал, про
панон).
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклатура
карбоксилних киселина. Физичка својства. Реакције карбоксилних
киселина. Значај и примена важнијих киселина.
Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхи
дриди, амиди). Физичка и хемијска својства естара и амида. Значај
и примена важнијих једињења (карбамид, полиестри, полиамиди).
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Номенклатура угљених хидрата; подела, распрострањеност
у природи. Структура моносахарида (глицералдехид, глукоза и
фруктоза). Физичка и хемијска својства моносахарида. Дисахари
ди (малтоза, лактоза сахароза). Полисахариди (скроб и целулоза,
структура, својства). Производња хартије, деривати целулозе.
Демонстрациони огледи:
Карактеристичне реакције моносахарида.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура
амина. Физичка и хемијска својства амина.
Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, ни
тробензен, тринитротолуен).
АМИНОКИСЕЛИНЕ И ПРОТЕИНИ
Аминокиселине, структура, физичка и хемијска својства,.
Пептиди. Протеини, структура, значај и улога у изградњи живих
ћелија.
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА И АЛКАЛОИДИ
Хетероцикличних једињења са петочланим и шесточланим
прстеном (пирол, пиридин, пиримидин, пурин). Алкалоиди, зна
чај, употреба и злоупотреба.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
Вежбе (70)
ИСПИТИВАЊЕ ОРГАНСКИХ СУПСТАНЦИ
Одређивање процентног састава парафинског уља.
Одвајање нафталина из смесе сублимацијом.
Одвајање бензоеве киселине из смесе кристализацијом.
Одвајање бензоеве киселине из смесе хемијским путем.
Доказивање угљеника и водоника у бензоев ој киселини.
УГЉОВОДОНИЦИ
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима.
Добијање и својства етена.
Оксидација етена калијум-перманганатом.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Добијање етанола алкохолним врењем.
Дестилација и доказивање етанола добијеног алкохолним
врењем.
Грађење алкохолата.
Доказивање етанола јодоформском пробом.
Оксидација алкохола.
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Доказивање глицерола акролеинском пробом.
Добијање натријумфенолата.
Реакција фенола с бромном водом.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Оксидација алдехида.
Редукциона својства алдехида.
Полимеризација формалдехида.
Јодоформска реакција.
Одвајање ацетона из смесе.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
Добијање мравље (метанске) киселине. Оксидација мравље
киселине. Редукциона својства мравље киселине. Добијање сир
ћетне (етанске) киселине. Растворљивост метала у сирћетној ки
селини. Добијање фероацетата. Реакција сирћетне киселине с ба
кром.
Одређивање киселости монокарбоксилних киселина. Одваја
ње масних киселина из сапуна. .
Реакције незасићених киселина с бромом. Оксидација олеин
ске киселине.
Добијање етилацетата. Хидролиза естара. Добијање естара
бутерне киселине.
Растворљивост масти и уља. Акролеинока реакција на масти
и уља. Доказивање незасићених киселина у мастима и уљима. Хи
дролиза масти.
НИТРО-ЈЕДИЊЕЊА И АМИНИ
Доказивање азота у органским једињењима. Добијање пи
кринске киселине. Доказивање анилина. Доказивање амидо групе.
Ослобађање сирћетне киселине из ацетамида. Добијање биурее.
АМИНОКИСЕЛИНЕ И ПРОТЕИНИ
Доказивање азота у протеин
 има. Распадање протеин
 а при
загревању. Доказивање сумпора у протеинима. Ксантопротеин
ска реакција. Биуретска реакција. Хидролиза протеин
 а. Таложење
протеина помоћу електролита. Одвајање казеина из млека.
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Испитивање својстава глукозе, фруктозе, сахарозе, малтозе,
лактозе, скроба и целулозе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм хемије за први разред предвиђа седам наставних це
лина, са лабораторијским вежбама.
При обради наставне целине о хемијским законима, ученици
ће упознати опште законитости састава и структуре супстанци и
њихову примену.
О структури атома, на овом ступњу образовања, дају се тума
чења на основу енергетских нивоа и поднивоа и принципа тежње
ка минимуму енергије.
Закон периодичности грађе електронских омотача и пери
одичности промене хемијских својстава елемената користи се за
приказивање зависности својстава од квантитативних карактери
стика.
На основу структуре атома и електронегативности елемената,
ученици треба самостално да закључују о успостављању и врсти
хемијске везе (јонска, ковалентна).
Енергетске промене при хемијским реакци.јама могу се обра
дити на једноставнијим примерима јер се ова област детаљно об
рађује у аналитичкој хемији и термодинамици.
При обради дисперзних система, битно је да ученици разу
меју појам растворљивости и енергетске промене при растварању.
Степен дисоцијације, јаке и слабе електролите, протолитичку тео
рију киселина и база довољно је обрадити информативно.
Оксидационо-редукциони процеси треба да се обраде тако
да ученици са разумевањем усвоје знања потребна за састављање
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једначина тих процеса, о напонском низу, електролизи и процеси
ма на електродама.
Садржаји неорганске хемије обухватају основне карактери
стике група и њихових представника, укључујући биогену улогу
елемената.
Лабораторијске вежбе су најсложенији облик организације
наставног рада. Правилно организована лабораторијска вежба до
приноси утврђивању знања, развијању умења и навика, упознава
њу са начином рада у хемијским лабораторијама, формирању уме
ња у раду са супстанцама, хемијским прибором и посуђем, као и
стицању организационих радних навика ученика. Потребно је да
ученици самостално изводе програмом предвиђене експерименте.
За сваку лабораторијску вежбу потребна је претходна инструкција
наставника или упутство за рад према одговарајућем практикуму.
На вежбама, ученици треба да потврде своја теоријска знања
из области свих седам планом предвиђених наставних целина.
Ученици обавезно воде дневник рада у који бележе експери
менталне резултате, опис поступка рада и теоријску основу (хе
мијске једначине) те вежбе.
У циљу што успешније реализације програма вежби, одеље
ње се дели у две групе од по 16 ученика.
Програм хемије за други разред обухвата дванаест тематских
целина, са лабораторијским вежбама.
У оквиру прве тематске целине треба истаћи значај орган
ских једињења у савременом животу и њихову многобројност.
Разлике у својствима, у односу на неорганска једињења, објасни
ти структуром молекула, истичући ковалентни карактер органских
једињења.
У излагању тематске целине о угљоводоницима повезати ре
активност једињења са врстом везе у молекулу. Код алкана обра
дити механизам сулституције, а код алкена механизам адиције. На
примерима полиетилена и поливинил-хлорида приказати реакције
полимеризације. Називе једињења дати по ИУПАЦ номенклатури.
Кисеонична органска једињења обрадити тако да ученици
уоче генетску везу измећу њих и зависност реактивности од функ
ционалне групе. При обради појединих класа једињења настојати
да ученици сами препознају и тачно класификују органско једи
њење према врсти везе између угљеникових атома у молекулу и
функционалној групи.
Обрађујући аминокиселине, протеине и угљене хидрате, тре
ба имати у виду да се морају задовољити основни захтеви струке
и створити услови за изучавање биохемије у трећем разреду, па се
ове целине морају обрадити као кључни садржаји програма. Знања
из ових програмских целина треба ученицима да омогуће да боље
разумеју биолошке структуре. Ученици треба да се упознају са би
осинтезом и биодеградацијом угљених хидрата и протеина.
На свим часовима обраде новог градива и часовима обнавља
ња и утврђивања треба користити скице, моделе и шеме.
Лабораторијске вежбе, као врло сложен облик организације
наставног рада, морају се користити за стицање организационо
радних навика код ученика, осамостаљивање ученика при реализа
цији програмом предвиђених експеримената и развијање способ
ности да на основу изведених експеримената потврђују, утврђују и
проширују стечена теоријска знања.
При обрађивању угљоводоника, циљ вежбе је да се уочи раз
лика у реактивности између различитих врста угљоводоника.
Код кисеоничних једињења мора се, поред утврђивања реак
ција карактеристичних за поједине класе, уочити хемијска тран
сформација једних у друге (оксидација). Обратити пажњу при раду
са фенолима и истаћи њихову отровност. Урадити сапонификацију
масти.
Неопходно је, такође, урадити све бојене и таложне реакције
и хидролизу протсина. Обратити пажњу на биуретску реакцију ко
јом се може направити разлика измећу протеина и амино-кисели
на. Издвојити и казеин из млека.
Обрађујући угљене хидрате, уочити разлику између редукују
ћих и нередукујућих. Урадити доказне реакције за моносахариде,
дисахариде и скроб. Извршити поступну хидролизу скроба.
Ради успешније реализације, вежбе треба изводити у лабора
торији са групом од шеснаест ученика.
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Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
У првом разреду –  Основни хемијски појмови и законито
сти (15), Структура супстанци (21), Дисперзни системи(16), Хе
мијске реакције (13), Киселине, базе и соли (5), Оксидоредукционе
реакције (10), Хемија елемената и једињења (25).
Вежбе у првом разреду – Топлотни извори у хемијској ла
бораторији (4), Реагенси-паковање и чување (4), Основни типови
хемијских реакција (10), Испитивање реактивности елемената 1.
и 17. групе ПСЕ (8), Врсте неорганских једињења (20), Неутрали
зација и хидролиза (8), Одређивање брзине хемијске реакције (8),
Оксидоредукционе реакције (8), Испитивање реактивности елеме
ната (35).
У другом разреду – Увод у органску хемију (4), Угљоводони
ци (10), Халогени деривати угљоводоника (3), Алкохоли и фено
ли (7); Етри (1); Алдехиди и кетони (4); Карбоксилне киселине и
деривати (10); Угљени хидрати (16), Органска једињења азота(2);
Аминокиселине и протеини (10), Хетероциклична једињења и ал
калоидии (2), Методе карактеризације органских једињења (1).
Вежбе у другом разреду – Испитивање органских супстанци
(8), Угљоводоници (4), Алкохоли и феноли (8), Алдехиди и кето
ни (4); Карбоксилне киселине и деривати (12); Нитро једињења и
амини (10), Аминокиселине и протеин
 и (12), Угљени хидрати (12).
Образовни профили: ЗООТЕХНИЧАР И ТЕХНИЧАР ХОРТИ
КУЛТУРЕ
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
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I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВИ ЦИТОЛОГИЈЕ

Биологија ћелије. Хемијски састав ћелије, органска и неор
ганска једињења која учествују у изградњи ћелија.
Прокариотска и еукариотска ћелија.
Ћелијска мембрана. Грађа ћелијске мембране.
Једро. Грађа и улога једра. Мембрана једра и плазма једра.
Хромозоми, хроматин (организација хроматина, ДНК, хистони,
РНК, нехистонски протеини). Једарце.
Ћелијске органеле. Цитоплазма. Рибозоми. Полизоми. Цито
плазматичне мембране (ендоплазматичне мреже, голџијев систем,
лизозоми, специфичне грануле). Пластиди. Митохондрије. Цен
трозом. Цитоскелет.
Разлике између ћелија једноћелијских и вишећелијских орга
низама. Разлике између биљне и животињске ћелије.
Циклус ћелије. Деоба ћелије: амитоза, митоза и мејоза.
Вируси. Порекло и значај.
ПРОКАРИОТА
Домен бактерија (Bacteria). Опште одлике бактерија – гра
ђа и хемијски састав бактеријске ћелије. Промет материјa у бак
терији. Облици и размножавање. Систематика. Филогенија и рас
прострањеност. Бактерије изазивачи болести биљака, животиња и
људи.
Раздео модрозелене бактерије (Cyanobacteria). Опште одлике
– грађа и размножавање. Систематика. Филогенија и распростра
њеност. Значај модрозелених бактерија у природи.
ЕУКАРИОТА
II. МОРФОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА АЛГИ
И ГЉИВА
Задаци морфологије и систематике и њихов значај. Таксо
номске категорије. Методе систематике. Ботаничка номенклатура.
Принципи филогенетске систематике. Преглед виших таксона.
Раздео црвене алге (Rhodophyta). Опште одлике – грађа, об
лици и размножавање. Систематика, распрострањеност и значај
црвених алги.
Раздео зелене алге (Chlorophyta). Опште одлике – грађа, об
лици и размножавање. Систематика, распрострањеност и значај зе
лених алги у природи.
Раздео еугленоидне алге (Euglenophyta). Опште одлике на
примеру зелене еуглене. Распрострањеност и значај.
Раздео мрке алге (Phaeophyta). Опште одлике – грађа и раз
множавање. Систематика, распрострањеност и значај мрких алги.
Раздео силикатне алге (Bacillariophyta). Опште одлике – гра
ђа ћелије и размножавање. Систематика, распрострањеност и зна
чај дијатомеја.
Опште одлике гљива – грађа и размножавање. Систематика.
Филогенија. и распрострањеност. Значај гљива у природи и при
вреди. Гљиве као изазивачи болести култивисаних биљака, дома
ћих животиња и човека.
Опште одлике лишајева (раздео Lichenеs) – компоненте ли
шајева, грађа и размножавање. Систематика. Филогенија и распро
страњеност. Значај лишајева у природи и привреди.
IV. МОРФОЛОГИЈА, СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНИЈА БИЉАКА
Биљна ткива. Творна ткива (меристеми). Покорична, меха
ничка, апсорпциона, фотосинтетичка и проводна ткива. Проводни
снопићи. Ткива за магационирање, проветравање и излучивање.
Морфологија вегетативних органа. Корен, делови, облици,
анатомска грађа и метаморфозе. Изданак, кратки и дуги, пупољак.
Стабло, облици, гранање, коегзистентност у грађи, метаморфозе,
анатомска грађа (примарна и секундарна). Лист, делови, облици,
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обод лиске, сложени листови, нерватура, анатомска грађа, мета
морфозе.
Вежба: посматрање вегетативних биљних органа на свежем
ботаничком материјалу.
Раздео риниофите (Rhyniophyta). Опште одлике на примеру
риније.
Раздео маховине (Bryophyta). Опште одлике – грађа, размно
жавање и развиће. Систематика. Филогенија и распрострањеност.
Значај маховина у природи.
Раздео пречице (Lycopodiophyta). Фосилне пречице. Одли
ке на примеру астероксилона. Опште одлике рецентних пречица
– грађа, размножавање и развиће. Систематика. Филогенија и рас
прострањеност.
Раздео раставићи (Equisetophyta). Опште одлике – грађа и
размножавање. Систематика. Филогенија, распрострањеност и
значај.
Раздео папрати (Polypodiophyta). Опште одлике – грађа (ко
рен, стабло и лист), размножавање и развиће. Систематика. Фило
генија, распрострањеност и значај.
Раздео голосеменице (Pinophyta). Класа изумрлих семених
папрати (Lyginopteriodopsida) – одлике на лигиноптерису.
Класа цикаса (Cуcadopsida). Одлике. Распрострањеност и
значај.
Класа гингкоа (Gingkopsida). Одлике. Распрострањеност и
значај.
Класа четинара (Pinopsida). Опште одлике – корен, стабло,
лист, репродуктивни органи, опрашивање и оплођење. Семе. Ци
клус развића. Систематика. Филогенија голосеменица. Значај.
Раздео скривеносеменице (Magnoliophyta). Репродуктивни
органи: цвет (грађа, симетрија, опрашивање и оплођење), цвасти
(врсте), семе и плод (врсте плодова, расејавање плодова и семена).
Вежба: посматрање репродуктивних биљних органа на све
жем ботаничком материјалу.
Одлике дикотила и монокотила. Систематика.
Класа дикотила (Magnoliopsida). Фамилије: љутића, букава,
бреза, купуса, ружа, боба, помоћница, уснатица и главочика. Фи
логенија, распрострањеност и значај.
Класа монокотила (Liliopsida). Фамилије: љиљана, шашева и
трава. Филогенија, распрострањеност и значај.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА
Организација животиња. Ткива, врсте и њихове карактери
стике.
Органи, органски системи и организам као целина.
Симетрија животиња.
Принципи научног класификовања животиња, систематске
категорије.
Хетеротрофни Протисти (Протозоа). грађа и функција једно
ћелијских организама, класификација, филогенија. Значај протозоа.
Метазоа. Порекло вишећеличности.
Сунђери: организација, класификација.
Еуметазоа. Дупљари, одлике. Смена генерација код жарњака
(полипи и медузе), класификација и значај.
Пљоснати црви. Одлике, телесна организација, класификаци
ја. Адаптације на паразитски начин живота. Значајне паразитске
врсте.
Организација немертина и филогенетски значај пљоснатих
црва.
Псеудоцеломата. одлике, распрострањеност и значај ваљка
стих црва. Значајне паразитске врсте.
Целомата. Појава и значај целома, правци развоја целомата.
Мекушци. Одлике, класификација, распрострањеност и значај.
Прстенасти (чланковити) црви. Одлике, класификација, рас
прострањеност и значај.
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Зглавкари. Одлике, класификација са одликама главних гру
па, распрострањеност и значај.
Пауколике животиње. Одлике, класификација. Отровне врсте.
Врсте значајне као паразити и вектори заразних обољења.
Ракови. Одлике, класификација и значај.
Инсекти. Одлике, распрострањеност и класификација. Улога
инсеката у хуманој и ветеринарској медицини и економији природе.
Бодљокошци. Одлике, распрострањеност класификација.

Вежба: праћење наследних особина преко родословних стабала.
Везани гени човека. Мапирање хромозома човека.
Генетичка структура популација. Динамика одржавања гене
тичке варијабилности популације.
Вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња.
Наследност и варирање особина код људи.
Наследне болести.
Генетичка условљеност човековог понашања.

II. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА

IV. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ

Организација, порекло и правци еволуције и класификација
хордата.
Туниката и цефалохордата: одлике, начин живота, класифика
ција и распрострањеност.
Упоредни преглед грађе кичмењака.
Порекло и развој риба. Класификација и значај.
Порекло и развој водоземаца. Адаптације на копнени начин
живота, класификација и значај.
Порекло и развој гмизаваца. Адаптације на копнени начин
живота, класификација и значај.
Порекло и развој птица. Адаптације на специфичне начине
живота, класификација и значај.
Порекло и развој сисара. Адаптивна радијација сисара, кла
сификација, распрострањеност и значај.
Старење.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ
Предмет и значај изучавања молекуларне биологије.
Молекулска основа биолошких процеса. Молекулске основе
наслеђивања. Структура и функција ДНК као молекулска основа
за очување и преношење генских информација. Репликација ДНК.
Структура РНК. Врсте и функције РНК.
Генетички код, транскрипција и транслација.
Гени. Однос гена, протеина као генског производа и фенотип
ске особине.
Генетички инжењеринг и примена.
II. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети): оогенеза и сперматогенеза.
Оплођење: спољашње и унутрашње; овипарност, ововиви
парност, вивипарност.
Врсте јајних ћелија и начини деоба (браздања) јајних ћелија.
Рани ступњеви развића, ембриогенеза и органогенеза (мору
ла, бластула, гаструла; клицини листови основе будућих органа;
ембрионалне индукције; детерминација и диференцијација ембри
оналних ћелија).
Раст ћелија, органа и организма.
Ембрионални завоји (омотачи).
Постембрионално развиће: метаморфоза и регенерација.
Онтогенетско развиће: пренатални период; преембрионални,
ембрионални и фетални период; рађање; неонатални период; јуве
нилни период; препубертални и пубертални период; адултни период.
III. МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА
Извори генетичке варијабилности: мутације и рекомбинације.
Мутације гена: промене у структури генетичког материјала.
Мутагени чиниоци средине (физички, хемијски и биолошки).
Учесталост генских мутација и њихов фенотипски ефекат.
Механизми поправке оштећења на ДНК.
Хромозомске мутације (нумеричке и структурне аберације
хромозома) и значај за медицинску генетику. Типови наслеђивања.
Моногенско наслеђивање. Менделова правила наслеђивања
код биљака, животиња и човека (монохибридно, дихибридно и по
лихибридно укрштање).

1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања и значај екологије.
Услови живота и појам еколошких фактора. Однос организма
и животне средине.
Класификација еколошких фактора.
Адаптације на различите услове живота.
Животно станиште.
Појам популације и њене основне одлике.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација. Са
став, структура и класификација животних заједница. Трофички
односи и типови исхране. Ланци и мреже ланаца исхране.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе. Кружење ма
терије и протицање енергије кроз екосистем. Преображаји екоси
стема. Типови и класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Биогеохе
мијски циклуси у биосфери.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Човек и његов однос према неживој и живој природи.
Еколошке промене у природи под дејством човека.
Промене физичких услова средине. Промене у саставу живог
света. Процес доместификације земљишта, биљака и животиња.
Процеси урбанизације и индустријализације.
Појам, извори и врсте загађивања и нарушавања животне
средине и могућности заштите. Извори загађивања воде, ваздуха,
земљишта и хране. Медицински отпад. Системи праћења стања
животне средине. Генетички и здравствени ефекти нарушене и за
гађене животне средине.
Еколошке основе просторног планирања и уређења простора.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национални паркови и природни резервати.
V. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ ИН
ТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
VI. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Абиогена еволуција и постанак органских система.
Постанак првобитних организама.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

Најважнији ступњеви у процесу еволуције живота на Земљи.
Еволуционе теорије.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса
Природна селекција.
Коеволуција у еколошким системима.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак еволуционих новина.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Социобиологија.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуриран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама)
применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еко
лошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програ
мирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну
екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене про
јектне активности је потребно реализовати тимском наставом у
школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најад
 екватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава.
С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школског
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комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска
струка, онда се настава може реализовати у различитим објектима
у области производње (пољопривредна добра, комбинати за произ
водњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експе
риментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛА
НУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У
ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈА
ЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ШУ
МАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТА
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета („Просвет
ни гласник”, бр. 6/93, 1/94, 5/02 и 8/09), у поглављу: „НАСТАВНИ
ПРОГРАМ”, у одељку: „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”,
пододељак: „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I и II разред,
за све образовне профиле у четворогодишњем трајању, изузев
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образовних профила: „ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ ДР
ВЕТА” и „ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДИ ДРВЕТА”, заме
њује се новим наставним програмом предмета: „ХЕМИЈА”;
2) Наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I разред,
за образовни профил: „ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУ
РУ”, у области: „ШУМАРСТВО”, замењује се новим наставним
програмом предмета: „БИОЛОГИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00072/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ (ИЗУЗЕВ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА
– ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМАРНУ ОБРАДУ ДРВЕТА И ТЕХНИЧАР
ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА)
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хе
мијског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских
способности као оспособљавање за примену хемијских знања
у струци и свакодневном животу, припрема за даље образовање,
оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим си
туац
 ијама и развијање одговорног односа према себи, другима и
животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте ( корпускуларни
концепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт
развојности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура
и процеса:
– упознају се са основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у си
туац
 ијама у пракси и у свакодневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.

28. јун – 2013.

I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и моле
кулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи хе
мијског израчунавања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Ковалент
на веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водонична
веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална веза.
Демонстрациони огледи:
– Бојење пламена;
– Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног
система елемената;
– Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног
система елемената;
– Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом);
– Сублимација јода;
– Испитивање поларности молекула воде.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација.
Демонстрациони огледи
– Добијање и испитивање својстава презасићеног воденог
раствора натријум-ацетата.
– Испитивање растворљивости различитих супстанци у по
ларним и неполарним растварачима.
– Припремање водених раствора одређене количинске кон
центрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежне кон
центрације реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (природа
реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном кисели
ном истих количинских концентрација; концентрација реактаната:
реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне
киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим раствором
хлороводоничне киселине на 25°С и на 60°С; додирна површина ре
актаната: реакција калијум-јодида и олово(II)-нитрата; катализато
ри: разлагање водоник-пероксида уз катализатор манган(IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпера
туре (реакција димеризације азот(IV)-оксида).
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КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ

УГЉОВОДОНИЦИ

Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и
соли. pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
– Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним лакмус папиром.
– Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и раз
блажене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријумхлорида, чврстог натријум--карбоната и хлороводоничне киселине).
– Титрација раствора јаке киселине јаком базом.

Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Структура молекула и геометријска изомерија алкена. Номен
клатура алкена. Физичка и хемијска својства. Структура молекула
алкина. Номенклатура алкина. Физичка и хемијска својства.
Структура бензена. Хомологи ред. Физичка и хемијска свој
ства арена. Карактеристични представници арена.
Нафта и земни гас.
Пластичне масе (влакна, каучук и лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима.

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи
– Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у
киселој и у базној средини.
– Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МЕТАЛИ
Елементи 1, 2. и 13. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и опште карактеристике елемената и важнијих
једињења.
Демонстрациони огледи:
Реакција натријума, магнезијума и алуминијума са водом.
Испитивање својстава оксида магнезијума и алуминијума.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
Општа својства прелазних метала; грађење комплекса. Еле
менти 8, 9. и 10. групе ПСЕ: Гвожђе, кобалт и никал и њихова ва
жнија једињења у прегледу. Елементи 6. и 7. групе ПСЕ: Хром и
манган и њихова важнија једињења у прегледу. Елементи 11. групе
ПСЕ: Бакар, сребро и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Добијање анхидрованог бакар(II)-сулфата и растварање у води.
Добијање бакар(II)-хидроксида и растварање у амонијаку.
Калијум-перманганат као оксидационо средство у киселој,
базној и неутралној средини.
Доказивање присуства јона у двогубој и комплексној соли
гвожђа.
ЕЛЕМЕНТИ 12. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Елементи 12. групе ПСЕ: Цинк, жива и важнија једињења.
НЕМЕТАЛИ
Елементи 17, 16, 15. и 14. групе Периодног система елемена
та. Упоредни преглед и општа својства елемената и важнијих једи
њења.
Демонстрациони огледи:
Истискивање једног халогеног елемента другим из соли.
Сагоревање угљеника, сумпора и фосфора у кисеонику,
Растварање награђених оксида у води.
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број).
Структура органских молекула. Формуле органских молекула (мо
лекулске, структурне, рационалне, скелетне). Функционалне групе
и класификација према функционалним групама.

ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Својства хидроксилне групе. Класификација алкохола. Фи
зичка и хемијска својства алкохола. Представници алкохола (мета
нол, етанол, етилен-гликол, глицерол) и примена.
Феноли. Главни представници и примена.
Карбонилна једињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка
и хемијска својства карбонилних једињења. Угљени хидрати: нај
важнији представници моно-, ди- и полисахарида (глукоза, фрук
тоза, сахароза, лактоза, скроб, гликоген и целулоза). Алкохолно
врење угљених хидрата.
Карбоксилне киселине: класификација, физичка и хемијска
својства. Деривати карбоксилних киселина. Естри: налажење у
природи, хемијска својства.
Масти, уља и воскови: структура и својства. Сапуни и детер
генти.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Оксидација етанола.
Испитивање растворљивости сирћетне (етанске), бензоеве и
салицилне киселине у води и алкохолу и испитивање киселости
ових раствора универзалним индикатором.
Хидролиза сахарозе.
Грађење естара.
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
Амини, структура, физичка и хемијска својства амина.
Аминокиселине, структура, својства. Пептидна веза. Протеи
ни, значај и улога у изградњи живих ћелија.
Ензими, улога и значај.
Нуклеинске киселине, функција ДНК (дезоксирибонуклеин
ске киселине) и РНК (рибонуклеинске киселине).
Демонстрациони огледи:
Таложење протеин
 а помоћу електролита.
ВИТАМИНИ, ХОРМОНИ, АЛКАЛОИДИ, АНТИБИОТИЦИ
Витамини, класификација, улога и значај. Хормони, значај,
улога. Антибиотици, значај и примена. Алкалоид
 и, значај, приме
на и злоупотреба.
БОЈЕ И ЛАКОВИ
Класификација и употреба боја и лакова у струци.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
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предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се
у првом разреду изучавају садржаји опште и неорганске хемије, а
у другом разреду садржаји органске хемије. Хемија као наставни
предмет има висок дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље размевање
појава и процеса који се изучавају у стручним предметима;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
људског друштва;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова опште хемије(структура супстанци, ток хемиј
ске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према
потреби користити и инструкције примерене конкретно операци
оној фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа предста
вљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати
на брижљиво одабраним садржајима са високом информативном
вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизај
нирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући
их за проблематику струке и свакодневног живота. Посебно је ва
жно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији,
(на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност
теорија о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За
разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска
научна писменост која у овом узрасту подразумева познавање хе
мијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу
који је потребан за расправе о питањима са тематиком хемије или
хемијске технологије.
У области неорганске и органске хемије, због многобројно
сти изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једи
њења), важно је бавити се проблематиком класификација, класи
фикационих система и хијерархијских односа у њима, а посебну
пажњу треба посветити класификацијама материјала . Посебно
је важно инсистирати на систематском организовању знања при
меном концептних мапа, као и радити на развоју критеријума за
класификације. Изузетну пажњу треба посветити функционалним
и описним критеријумима за класификације супстанци које су од
важности за струку. Потребно је истаћи да је Периодни систем
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елемената најсавршенији класификациони систем у природним на
укама и оспособити ученике да га користе за дедукцију својстава
хемијских елемената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања. Такође је важно да хемиј
ска знања буду функционална тако да се примењују у изучавању
стручних предмета. С обзиром да ученици средњошколског узраста
разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја
треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске произ
водње као и употребе одређених супстанци. При томе посебно тре
ба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопходност
перманентног образовања у овој области. Садржаје о хемијским
аспектима заштите животне средине радити у корелацији са наста
вом биологије, превасходно екологије, а посебну пажњу посветити
мерама заштите од хемијских загађивача у области струке ( киселе
кише у шумарству, складиштење и транспорт робе у трговини итд.)
Настава хемије у треба да оспособи ученике за самостално
коришћење савремених информационих технологија у учењу хе
мије, претраживању хемијских информација и савременој комуни
кацији у хемији.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду везани за пробелеме
струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у
хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских инфор
мација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их образло
же, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички
процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи
број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони:
Први разред – Основни хемијски појмови (12); Структура
супстанци (18); Дисперзни системи (5); Хемијске реакције (15);
Киселине и базе (12); Оксидоредукционе реакције (8).
Други разред – метали (10) прелазни елементи (15), немета
ли (10), увод у органску хемију (2), угљоводоници (10), органска
кисеонична једињења (12), органска азотна једињења (6), витами
ни, хормони, алкалоиди, антибиотици (2), боје и лакови (1), хемиј
ски аспекти загађивања животне средине (2).
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗА ПЕЈЗАЖНУ АРХИТЕКТУРУ

БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
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– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I разред
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лија, ткива, систем органа, организам).
II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деоба ћелије и значај ћелијске деобе. Регулација деоба и по
следица неконтролисаних деоба – тумори.
III. ВИРУСИ
Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи
различитих обољења.
IV. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изази
вачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и ге
нетичком инжењерингу.
V. МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и
значај за живот на Земљи.
VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ
ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
Енергетика човечјег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
VII. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети). Оогенеза, сперматогенеза.
Оплођење и рани ступњеви ембриогенезе.
Органогенеза.
Раст ћелије, органа и организма.
Ембрионални омотачи.
Рађање и постнатални период (неонатални период, јувенил
ни период, препубертални и пубертални период, адултни период).
Старење.
Планирање потомства. Значај планирања потомства.
Најчешћи узроци стерилитета.
VIII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУК
 Е О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Гени. Дефиниција гена.
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Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варибијалности.
Генетика човека. Хромозоми човека. Детерминација пола чо
века. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу.
Последице укрштања у блиском сродству.
Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.
Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног
инсулина, интерферон и др.).
Генетичка структура популације.
Популација и генофонд. Варирање квалитативних и кванти
тативних особина.
Селекција и оплемењивање биљака и животиња.
IX. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Теорија еволуције.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички
дрифт, проток гена.
Природна селекција и адаптације.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак живота.
Еволуција и филогенија.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
X. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађи
вања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра. Мере
заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
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Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљишта.
Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање земљишта та
ложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта посредством
загађене воде. Загађивање земљишта при пољопривредној производ
њи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада отпадака индустрије.
Обрада и депоновање чврстих отпадака из насеља. Производња уз ма
њу количину отпадака. Производни системи без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
XI. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуриран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање
и припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог,
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подразумева превасходно израда глобалног (годишњег) и опера
тивних (месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима..
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару-кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама)
применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еко
лошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програ
мирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну
екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене про
јектне активности је потребно реализовати тимском наставом у
школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопх одно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава.
С обзиром да се ученици превасходно обучавају за професи
оналну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школ
ску праксу изводити у привредним објектима (изван школског
комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска
струка, онда се настава може реализовати у различитим објектима
у области производње (пољопривредна добра, комбинати за произ
водњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експе
риментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
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проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.

4

На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о измени Правилника о наставном плану 
и програму за стицање образовања 
у трогодишњем и четворого
 дишњем 


трајању у стручној школи за подручје 
рада гео
 логија
 , рударство и металургија
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада геологија, рударство и металургија
(„Просветни гласник”, бр. 10/93, 1/94, 6/02 и 11/05), у поглављу:
„НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ”, у одељку: „ОБРАЗОВНИ НА
СТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ”, у „ГРУПИ РУДАРСТВО”, наставни програм пред
мета: „ХЕМИЈА”, за I и II разред, за образовне профиле: „РУДАР
СКИ ТЕХНИЧАР” и „РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ПРИМЕНУ
МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА”, замењује се новим наставним про
грамом предмета: „ХЕМИЈА”.
Програм из става 1. овог члана одштампан је уз овај правил
ник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00073/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

Председник
Националног просветног савета,
проф. др Десанка Радуновић, с.р.

Образовни профили: РУДАРСКИ ТЕХНИЧАР, РУДАРСКИ ТЕХ
НИЧАР ЗА ПРИПРЕМУ МИНЕРАЛНИХ СИРОВИНА
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хе
мијског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских
способности као оспособљавање за примену хемијских знања
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у струци и свакодневном животу, припрема за даље образовање,
оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим си
туацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и
животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области рудар
ства;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте ( корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структутура и
процеса:
– упознају се са основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у си
туацијама у пракси и у свакодневном животу;
– изграде свест и навике о потреби сталног предузимања ме
ра безбедности и самозаштите на раду;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ И ЗАКОНИТОСТИ (6)
Супстанца. Смеше. Једињења. Елементи. Хемијски симболи,
формуле и једначине.
Релативна атомска и молекулска маса. Мол. Моларна маса.
Моларна запремина. Основи хемијског рачунања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ (8)
Структура атома. Енергетски нивои, поднивои и атомске ор
битале s и р. Принцип минимума енергије.
Периодичност промене структуре и својстава елемената у Пе
риодном систему елемената.
Ковалентна веза. Поларност молекула и водонична веза.
Јонска веза. Молекулски, атомски и јонски кристали.
Демонстрациони огледи
Бојење пламена.
Реактивност елемената 1. групе Периодног система елемената.
Реактивност елемената 17. групе Периодног система елеме
ната.
Променљивост својстава елемената треће периоде Периодног
система елемената.
Растварање неполарних и поларних ковалентних једињења у
води и провођење струје кроз добијене растворе.
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ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ (8)

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (6)

Кретање честица као услов за хемијску реакцију. Тилови хе
мијских реакција.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције. Утицај природе реактаната, кон
центрације (Закон о дејству маса), температуре и катализатора на
брзину хемијске реакције. Хемијска равнотежа.
Демонстрациони огледи:
Одређивање топлоте неутрализације.
Утицај концентрације, температуре и катализатора на брзину
хемијске реакције.

Упоредна својства елемената у групи. Угљеник. Угаљ. Кокс.
Једињења угљеника: хидриди, оксиди, карбиди, цијаниди. Сили
цијум. Силикати. Основне карактеристике процеса производње си
ликатних материјала. Калај, олово н њихова једињења у прегледу.
Демонстрациони огледи
Добијање чађи. Добијање и својства угљеник (IV)-оксида.

РАСТВОРИ И ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА
ВОДЕНИХ РАСТВОРА (15)
Раствори. Растворљивост. Састав раствора (количинска кон
центрација и масени удео).
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Степен
дисоцијације. Јаки и слаби електролити.
Киселине и базе. Јонски производ воде. рН. Кисело-базне ре
акције.
Оксидоредукциони процеси – електрохемијски низ елемената.
Хемијски извори електричне енергије (примарни и секундар
ни). Корозија.
Електролиза. Практични значај електролизе.
Демонстрациони огледи
Одређивање рН водених раствора: натријум-карбоната, на
тријум-хидрогенкарбоната, амонијум-хлорида, амонијака, натри
јум-хидроксида и етанске (сирћетне) киселине;
Реакције алуминијум-хидроксида са киселинама и базама;
Понашање гвожђа у раствору цинк-сулфата и бакар (II)-сулфата.
ВОДОНИК (3)
Водоник, изотопи. Једињења водоника: хидриди и оксиди. За
штита воде од загађивања.
Демонстрациони огледи:
Дејство молекулског и атомског водоника на калијум-перман
ганат.
Редукција бакар (II)-оксида водоником.
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5)
Својства елемената у групи. Својства, значај и примена једи
њења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријум-карбонат и
калијум-нитрат.
Упоредна својства елемената у групи. Метална хемијска веза.
Једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријум-карбо
нат с производњом и калијум-нитрат.
Демонстрациони огледи
Реакције натријума и калијума са водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5)
Упоредна својства елемената у групи, поређење са алкалним
металима, одступања код берилијума. Магнезијум и калцијум. Је
дињења: магнезијум-карбонат, калцијум-оксид, и хидроксид (доби
јање калцијум-оксида и калцијум-хидроксида), калцијум-карбонат.
Демонстрациони огледи
Редукција угљеник(IV)-оксида магнезијумом.
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5)
Упоредна својства елемената у групи. Алуминијум. Добијање
алуминијума. Легуре. Алуминотермија. Једињења: оксид, хидрок
сид, алуминати, двогубе соли.
Демонстрациони огледи:
Реакција алуминијума са хлороводоничном киселином и на
тријум-хидроксидом.

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (7)
Општа својства елемената у групи. Азот. Једањења азота:
хидриди, оксиди, киселине и њихове соли. Добијање амонијака и
азотне киселине. Фосфор. Једињења фосфора: хидриди, оксиди,
киселине и њихове соли. Вештачка ђубрива.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства азота, амонијака и азотне киселине.
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (5)
Упоредна својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сум
пор. Једињења сумпора: хидриди, оксиди, киселине и њихове со
ли. Добијање сумпорне киселине.
Демонстрацион
 и огледи:
Добијање и својства сумпор (IV)-оксида. Дејство разблажене
сумпорне киселине на гвожђе, цинк, бакар, олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (7)
Општа својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром. Јод.
Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли. Доби
јање хлороводоничне киселине.
Демонстрациони огледи:
Реакција хлороводоничне киселине са калцијум-карбонатом
и натријум-ацетатом. Бељење хлорним кречом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (2)
Општа својства елемената у групи. Једињења.
ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ (18)
Општа својства прелазних елемената. Припрема сировина и
принцип индустријског добијања метала. Елементи 8. 9. и 10. гру
пе. Гвожђе и важнија једињења. Добијање гвожђа и челика. Кобалт
и никал и њихова важнија једињења у прегледу. Хром и манган и
њихова важнија једињења у прегледу. Елементи 11. групе. Бакар,
сребро и важнија једињења.
ЕЛЕМЕНТИ 12. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА (2)
Цинк, жива и важнија једињења.
ЛАНТАНОИДИ И АКТИНОИДИ (1)
Упоредна својства лантаноида и актиноида.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (2)
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре. Загађивање воде. Загађивање земљишта. Хемијски отпад.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број,
хибридизација). Структура органских молекула (врсте веза, ге
ометрија молекула). Формуле органских молекула (молекулске,
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структурне, рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функци
оналне групе. Сличности и разлике између органских и неорган
ских једињења.
АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Зна
чај и примена засићених угљоводоника.
АЛКЕНИ И ДИЕНИ
Структура молекула алкена. Номенклатура алкена. Геоме
тријска изомерија. Добијање алкена. Физичка и хемијска својства
алкена. Диени, структура и реактивност. Значај и примена алкена и
диен
 а (пластичне масе, полиетенска и полипропенска влакна, кау
чук, гума, лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима.
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-пер
манганатом. Полимеризација стирена.
АЛКИНИ
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање
алкина и њихова физичка и хемијска својства. Примена алкина.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава етина.
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Добијање и
физичка својства арена. Реакције ароматичних угљоводоника (суп
ституција, адиција и оксидација). Моно- и полисупституисани де
ривати бензена. Изомерија полисупституисаних деривата бензена.
Полициклични ароматични угљоводоници.
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
Структура и номенклатура. Добијање, физичка и хемијска
својства. Употреба.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и
оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства алкохо
ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етиленгликол, глицерол).
Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола. Слично
сти и разлике у својствима фенола и алкохола.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасо
вом реакцијом.
ЕТРИ
Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, пред
ставници и употреба етара.
Демонстрациони огледи:
Испитивање својстава етара.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних је
дињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка својства. Реакције
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карбонилних једињења (нуклеофилна адиција, оксидација, редук
ција, кондензационе реакције). Полуацетали и ацетали. Полуаце
тални облик глукозе. Значај и примена важнијих карбонилних је
дињења (метанал, етанал, пропанон).
Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
Јодоформска реакција.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклату
ра карбоксилних киселина. Добијање и физичка својства. Реакци
је карбоксилних киселина. Значај и примена важнијих киселина.
Аминокиселине.
Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхи
дриди, амиди). Физичка и хемијска својства естара. Значај и при
мена важнијих једињења (карбамид, полиестри, полиамиди).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости мравље (метанске), сирћетне
(етанске), бензоеве и салицилне киселине у води и алкохолу и ис
питивање киселости ових раствора плавим лакмус папиром.
Испитивање реактивности карбоксилних киселина. Добијање
и испитивање својстава естара.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура
амина. Добијање, физичка и хемијска својства амина.
Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, ни
тробензен).
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и
шесточланим прстеном. Ароматичност, базност и киселост пирола
и пиридина.
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
Алкалоиди (природни извори, подела). Физиолошко дејство,
значај појединих алкалоида и њихова злоупотреба. Антибиотици
(појам, подела). Механизам деловања антибиотика. Природни из
вори за изоловање антибиотика.
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Номенклатура угљених хидрата; подела, распрострањеност у
природи. Структура моносахарида (глицералдехид, рибоза маноза,
галактоза, глукоза и фруктоза, ациклична и циклична). Физичка и
хемијска својства моносахарида. Дисахариди, подела (малтоза, лак
тоза сахароза). Добијање сахарозе. Полисахариди (скроб и целуло
за, структура, својства). Производња хартије, деривати целулозе.
Демонстрациони огледи:
Опште реакције на сахариде. Разликовање редукујућих од не
редукујућих дисахарида. Хидролиза скроба и испитивање својста
ва хидролизата.
ЛИПИДИ
Подела липида. Масне киселине. Неутралне масти: добијање,
физичка и хемијска својства. Сапуни и детергенти. Фосфоглицери
ди (лецитин; структура, својства). Стероиди (подела). Холестерол,
калциферол. Жучне киселине.
Демонстрациони огледи:
Опште карактеристике липида: растворљивост, емулзифика
ција, сапонификација.
ПРОТЕИНИ
Аминокиселине (структура, подела, номенклатура, есенци
јалне аминокиселине). Физичка својства аминокиселина Зави
сност структуре аминокиселина од рН-раствора, својства бочних
низова. Реакције аминокиселина. Структура протеин
 а. Својства
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пептидне везе. Олигопептиди и полипептиди. Веза између при
марне и тродимензионалне структуре протеина. Подела протеина.
Физичка и хемијска својства протеина. Ензими (подела, својства,
механизам њиховог деловања). Утицај различитих фактора на ак
тивност ензима. Регулација активности ензима. Антитела.
Демонстрациони огледи:
Таложне реакције из раствора протеина: денатурацијом на
екстремним вредностима рН, топлотом, солима тешких метала,
амонијум-сулфатом, органским супстанцама (метанол). Испитива
ње деловања амилазе. Фактори који утичу на деловање ензима: рН,
концентрација ензима и супстрата, активатори и инхибитори.
НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Нуклеинске киселине и њихове основне структурне једини
це. Номенклатура нуклеозида и нуклеотида. Структура и функција
ДНК. Својства ДНК, двострука структура ДНК и комплементар
ност полинуклеотидних ланаца. Структура ДНК као молекулска
основа за очување и преношење генетичких информација. Реплика
ција ДНК. Структура и функција РНК. Синтеза РНК, транскрипци
ја генетичке информације. Генетичка шифра. Биосинтеза протеинa.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИ
Загађивање атмосфере. Извори загађивања. Главни загађивачи:
оксиди сумпора, азота, угљоводоници, једињења олова (тетраетило
лово), живе, цинка, кадмијума и бакра, потенцијално канцерогене
супстанце.Загађивање воде. Извори загађивања. Главни загађивачи.
Органски отпадни материјали, неоргански отпадни материјали и
токсични отпадни материјали. Пречишћавање отпадних вода.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се
у првом разреду изучавају садржаји опште и неорганске хемије, а
у другом разреду садржаји органске хемије. Хемија као наставни
предмет има висок дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље размевање
појава и процеса који се изучавају у стручним предметима;
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
рударства и прераде природних сировина;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
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експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова опште хемије(структура супстанци, ток хемиј
ске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према
потреби користити и инструкције примерене конкретно операци
оној фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа предста
вљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати
на брижљиво одабраним садржајима са високом информативном
вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизај
нирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везују
ћи их за проблематику струке и свакодневног живота (изучавати
хемијске реакције које се одигравају у различитим металуршким
процесима и сагоревању комерцијалних горива). Посебно је важно
да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на
пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност тео
рија о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За раз
умевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска науч
на писменост која у овом узрасту подразумева познавање хемијске
научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу који је
потребан за расправе о питањима са тематиком хемије или хемиј
ске технологије.
У области неорганске и органске хемије, због многобројно
сти изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једи
њења), важно је бавити се проблематиком класификација, класи
фикационих система и хијерархијских односа у њима, а посебну
пажњу треба посветити класификацијама руда, минерала, природ
них сировина итд. Посебно је важно инсистирати на систематском
организовњу знања применом концептних мапа, као и радити на
развоју критеријума за класификације. Изузетну пажњу треба по
светити функционалним и описним критеријумима за класифика
ције супстанци које су од важности за струку. Потребно је истаћи
да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони
систем у природним наукама и оспособити ученике да га користе
за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања, највише у домену призвод
ње и прераде руда, нафте и других природних сировина. Такође је
важно да хемијска знања буду функционална тако да се примењују
у изуч
 авању стручних предмета. С обзиром да ученици средњо
школског узраста разумеју узрочно-последичне везе, у изучавању
ових садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хе
мијске производње као и употребе одређених супстанци. При то
ме посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој
и неопх одност перманентног образовања у овој области. Садржаје
о хемијским аспектима заштите животне средине радити у коре
лацији са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну
пажње посветити одлагању, чувању и уништавању индустријског
отпада из производње и прераде рударских сировина.
Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално ко
ришћење савремених информационих технологија у учењу хемије,
претраживању хемијских информација и савременој комуникацији
у хемији.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројек
ти треба да буду у функцији развоја функционалности система
хемијског знања, те је пожељнои да тематски буду везани за про
белеме струке. Израда самосталних или групних ученичких про
јеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемиј
ских информација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да
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их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају,
критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
I разред – Основни хемијски појмови и законитости (6);
Структура супстанци (8); Хемијске реакције (8); Раствори и елек
трична својства водених раствора (15); Водоник (3); Елементи 1.
групе Периодног система елемената (5); Елементи 2. групе Пе
риодног система елемената (5); Елементи 13. групе Периодног
систeма елемената (5); Елементи 14. групе Периодног система
елемената (6); Елементи 15. групе Периодног система елемената
(7); Елементи 16. групе Периодног система елемената (5); Елемен
ти 17. групе Периодног система елемената (7); Елементи 18. групе
Периодног система елемената (2); Прелазни елементи (18); Еле
менти 12. групе Периодног система елемената (2); Лантаноиди и
актиноиди (1); Хемијски аспекти загађивања животне средине (2).
II разред – Увод у органску хемију (3); Алкани и циклоал
кани (3); Алкени и диени (3); Алкини (2); Ароматични угљоводо
ници (4); Халогени деривати угљоводоника (3); Алкохоли и фено
ли (6); Етри (1); Алдехиди и кетони (6); Карбоксилне киселине и
деривати (7); Органска једињења са азотом (3); Хетероциклична
једињења (2); Алкалоиди и антибиотици (2), Угљени хидрати (7);
Липиди (4); Протеини (6); Нуклеинске киселине (3); Методе карак
теризације органских једињења (2); Хемијски аспекти загађивања
животне средине (3).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛАНУ
И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У ТРО
ГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У
СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА МАШИН
СТВО И ОБРАДА МЕТАЛА
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада машинство и обрада метала („Просвет
ни гласник”, бр. 3/93, 1/94, 3/95, 1/96, 8/96, 5/97, 20/97, 6/98, 8/98,
3/99, 1/01, 9/02 , 9/03 , 22/04, 1/05, 7/05 и 12/06), у делу: „ОБРАЗОВ
НИ ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ”, у по
глављу: „ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА”, у одељку: „I. ОБАВЕЗНИ
НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ
ПРЕДМЕТИ”, утврђује се наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”,
за I разред, за све образовне профиле у четворогодишњем трајању,
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00074/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
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Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне хе
мијске писмености као оспособљавање за примену хемијских зна
ња у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Врсте супстанци. Грађа атома, атомски и масени број. Хемиј
ски симболи и формуле. Структура електронског омотача. Рела
тивна атомска и молекулска маса. Хемијске везе (јонска, ковалент
на и метална). Кристали: атомски, јонски и молекулски. Количина
супстанце и моларна маса.
Демонстрациони огледи
– бојење пламена; реактивност елемената 1. групе ПСЕ;
– упоређивање реактивности елемената 17. групе ПСЕ;
– сублимација јода.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Врсте дисперзних система. Растворљивост. Масени процент
ни садржај и количинска концентрација раствора.
Демонстрациони огледи
– припремање раствора познате количинске концентрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијскe реакцијe. Хемијске једначине. Реакције синтезе и
анализе. Стехиометријска израчунавања на основу хемијских јед
начина. Топлотни ефекат при хемијским реакцијама. Брзина хе
мијске реакције и фактори који утичу на њу. Хемијска равнотежа.
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Електролити: електролитичка дисоцијација киселина, база и соли.
pH вредност. Оксидо-редукциони процеси. Електролиза. Корозија
Демонстрациони огледи
– кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција
између гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника.
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. 14.
13. и 12. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе
Периодног система елемената.
Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификиација органских једиње
ња. Основни типови реакција органских једињења.
Општа својства основних биолошки важних једињења (ами
нокиселина, протеина, угљених хидрата, триацилглицерола, вита
мина).
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином;
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра;
– припремање пенушавих освежавајућих пића;
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода;
– растварање скроба у топлој и хладној води;
– згрушавање протеина лимунском киселином.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хе
мије. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– на хемији се заснива развој многих савремених технологи
ја, који је значајан показатељ нивоа развијености друштва;
– присутност хемије у готово свим сегментима активности
савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним
за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемиј
ски експеримент, као примарни извор знања и као основни метод
сазнавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим
нивоима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба
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посветити прецизности примене хемијског језика (на пример, из
води се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симул
тана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији
може да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње.
У таквим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у
мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво
одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситуације
из свакодневог живота. У оквиру овог програма ученици треба да
развију практичну и функционалну хемијску писменост, односно
да достигну ниво хемијске писмености који је потребан да особа
у савременим условима нормално функционише у погледу позна
вања хране и исхране, здравља и услова становања у свакодневном
животу. У складу са потребама струке треба обрађивати садржаје
о супстанцама које су у саставу актуелних материјала ( на пример,
полупроводници, савремени материјали на бази силицијума, течни
кристали и друго).
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања, највише у домену призвод
ње супстанци које се користе у свакодневном животу и материја
ла актуелних за струку. С обзиром да ученици средњошколског
узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих
садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемиј
ске производње као и употребе одређених супстанци. При томе
посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје
о хемијским аспектима заштите животне средине радити у коре
лацији са других наставним премедметима, пре свега биологијом,
а посебну пажњу посветити складиштењу и уклањању електрон
ског отпада.Ученичка постигнућа треба континуир ано пратити као
усмену и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следе
ћи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентаци
они: Структура супстанци (13); Дисперзни системи (5), Хемијске
реакције (16), Хемија елемената и једињења (35); Хемијски аспек
ти загађивања животне средине (5).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАСТАВ
НОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗО
ВАЊА У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ
ТРАЈАЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РА
ДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада електротехника („Просветни гласник”,
бр. 4/93, 1/94, 1/95, 7/95, 7/96, 3/01, 8/02, 3/03, 1/05, 7/05, 2/07, 4/07,
10/07, 7/09, 5/11 и 7/12), у делу: „НАСТАВНИ ПЛАН И ПРО
ГРАМ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ЕЛЕКТРОТЕХНИКА”, у поглављу:
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„НАСТАВНИ ПРОГРАМИ”, у одељку „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „МАТЕМАТИКА”, за I, II и III
разред, за све образовне профиле у трогодишњем трајању, замењујe
се новим наставним програмом предмета: „МАТЕМАТИКА”;
2) Утврђује се наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I
разред, за све образовне профиле у четворогодишњем трајању.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.

(пребројавање коначних скупова), правило збира и правило про
извода.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.

Размера и пропорција, пропорционалност величина (директ
на, обрнута, уопштење); примене (сразмерни рачун, рачун поделе
и мешања). Процентни рачун, каматни рачун. Таблично приказива
ње стања и процеса.

Број 110-00-00075/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ (6)

Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГО
ДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
МАТЕМАТИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију
вештине, формирају ставове потребне за схватање појава и закони
тости у природи и друштву, формирање научног погледа на свет,
решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота,
наставак математичког образовања и самообразовања и развијање
личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
– развијају логичко и апстрактно мишљење;
– развијају способности јасног и прецизног изражавања и ко
ришћења основног математичко-логичког језика;
– развијају способности одређивања и процене квантитатив
них величина и њиховог односа;
– разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и
трансформације;
– разумеју функционалне зависности, њихово представљање
и примену;
– развијају способности сагледавања струковних проблема и
њиховог математичког моделовања и решавања;
– развијају систематичност, уредност, прецизност, темељ
ност, истрајност, критичност у раду, креативност и формирају си
стем вредности;
– развијају радне навике и унапреде способности за само
стални и групни рад;
– стекну знања и вештине применљиве у савладавању настав
них програма других предмета;
– унапреде способност коришћења различитих извора инфор
мација 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.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 111 часова годишње)
ЛОГИКА И СКУПОВИ (7)
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за
кључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксио
ма, теорема, доказ. Декартов производ. Елементи комбинаторике

РЕАЛНИ БРОЈЕВИ (5)
Преглед бројева, операције са бројевима. Приближнe вредно
сти реалних бројева (грешке, граница грешке, заокруживање бро
јева).
ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА (8)

Тачка, права и раван. Међусобни положаји тачака, правих и
равни. Дуж, угао, диедар. Нормалност правих и равни. Угао изме
ђу праве и равни, угао између две равни.
ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ (19)
Подударност фигура, подударност троуглова, изометријска
трансформација. Вектор, једнакост вектора, операције са њима,
примена. Транслација. Ротација. Симетрија (осна, централна, ра
ванска).
РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ (20)
Полиноми и операције са њима, дељивост полинома. Раста
вљање полинома на чиниоце. Важније неједнакости. Операције са
рационалним алгебарским изразима (алгебарски разломци).
ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ.
ЛИНЕАРНА ФУНКЦИЈА (20)
Линеарна једначина са једном и више непознатих. Еквива
лентност и решавање линеарних једначина са једном непознатом.
Линеарна функција и њен график. Систем линеарних једначина
са две и три непознате. (Гаусов поступак и разне друге методе).
Примена линеарних једначина и система линеарних једначина на
решавање различитих проблема. Линеарне неједначине са једном
непознатом и њихово решавање. Неједначина облика (аx + b)( cx
+ c) <> 0.
ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ (10)
Размера и пропорционалност. Талесова теорема и њене при
мене. Хомотетија; хомотетија и сличност. Сличност троуглова;
примена код правоуглог троугла, Питагорина теорема.
ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГ
 ЛА (8)
Тригонометријске функције оштрог угла; основне тригоно
метријске идентичности. Таблице вредности тригонометријских
функција. Решавање правоуглог троугла.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири једночасовна школска пи
смена задатка са исправком (8).
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ (12)
Степен чији је изложилац цео број, операције, децимални за
пис броја у стандардном облику. Функција y = xn ( n ϵ N ) и њен
график. Корен, степен чији је изложилац рационалан број. Основ
не операције са коренима. Комплексни бројеви и основне операци
је са њима.
КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА (16)
Квадратна једначина са једном непознатом и њено решавање.
Дискриминанта и природа решења квадратне једначине. Вијетове
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формуле и њихове једноставније примене; растављање квадратног
тринома на линеарне чланове. Квадратна функција и њен график;
екстремне вредности. Простије квадратне неједначине. Простији
системи једначина са две непознате (линеарна и квадратна).
ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА ФУНКЦИЈА, ЛОГАРИТАМСКА
ФУНКЦИЈА (10)
Експоненцијална функција и њено испитивање (својства, гра
фик). Једноставније експоненцијалне једначине. Појам логаритма,
основна својства. Логаритамска функција и њен график. Основна
правила логаритмовања. Једноставније логаритамске једначине.
ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ (24)
Уопштење појма угла (мерење угла, радијан). Тригономе
тријске функције ма ког угла; свођење на први квадрант. Перио
дичност. Графици основних тригонометријских функција, график
функције облика y = Asin(ax+b). Адиционе теореме (без доказа) и
неке њихове последице. Једноставније тригонометријске једначи
не (sinаx = b и сл.). Синусна и косинусна теорема; решавање тро
угла.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири једночасовна школска пи
смена задатка са исправком (8).
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 62 часа годишње)
ПОЛИЕДРИ (15)
Полиедар, правилан полиедар. Призма и пирамида. Равни
пресеци призме и пирамиде. Површина полиедара, површина при
зме, пирамиде и зарубљене пирамиде. Запремина полиедара (ква
дар, призма, пирамида и зарубљена пирамида).
ОБРТНА ТЕЛА (11)
Цилиндрична и конусна површ, обртна површ. Прав ваљак,
права купа, зарубљена права купа и њихове површине и запреми
не. Сфера и лопта. Сфера и раван. Површина и запремина обртних
површи.
АНАЛИТИЧКА ГЕОМ
 ЕТРИЈА (21)
Растојање две тачке. Површина троугла. Права: разни обли
ци једначине праве. Међусобни односи две праве, угао између две
праве, одстојање тачке од праве. Криве линије другог реда: кру
жница, елипса, хипербола, парабола (једначине, однос праве и
криве линије другог реда, тангента).
НИЗОВИ (7)
Основни појмови о низовима; гранична вредност низа. Арит
метички и геометријски низ.
НАПОМЕНА: Обавезна су четири једночасовна школска пи
смена задатка са исправком (8).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Битне карактеристике програма
Основне карактеристике програма математике су: усклађе
ност са програмом математике за основну школу; заступљеност
заједничких садржаја из програма математике за гимназије и
стручне школе; логичка повезаност садржаја, посебно са аспекта
развоја математике; настојање, где год је то било могуће, да садр
жаји математике претходе садржајима других предмета у којима
се математика примењује; заступљеност оних елемената развоја
математике који чине основу математичке културе свих свршених
ученика средњих школа; хоризонтална и вертикална усклађеност
између програма математике за поједине групације струка и сте
пена стручне спреме, као и између ових програма и програма за
поједине смерове у гимназији (распоред тема по разредима, њихов
обим, основни захтеви и сл.).

28. јун – 2013.

При избору садржаја програма била је врло значајна образов
на и васпитна функција наставе математике и њен допринос даљем
оспособљавању ученика да логички мисле и стваралачки присту
пају решавању различитих проблема, јер таква оспособљеност (за
хваљујући адекватним математичким садржајима и методама) има
широки утицај на многобројне делатности и омогућава касније
ефикасно учење.
Веома су значајни и практични циљеви наставе математике.
То значи да се води рачуна о примени математике у животу, пракси
и другим научним областима које ученици на овом когнитивном
нивоу изучавају или ће их учити касније.
За реализацију циља и задатака наставе математике изабра
ни садржаји програма су довољно приступачни свим ученицима.
Они такође могу и стимулативно деловати на ученике, јер они има
ју могућност да их усвоје и на нешто вишем нивоу (већи степен
апстракције и генерализације, синтезе и примене, стваралачко ре
шавање проблема). У вези с тим, строгост у интерпретацији са
држаја треба да буде присутна у прихватљивој мери, уз ослањање
на математичку интуицију и њено даље развијање. Мотивација и
интуит ивно схватање проблема треба да претходе строгости и кри
тичности, а излагање градива мора бити праћено добро одабраним
примерима. Након довољног броја урађених примера треба при
ступити генералисању појма, чињенице и сл. Наиме, школска ма
тематика не може бити сасвим формализована, тј. изложена строго
дедуктивно. Колико ће она строга бити одређује уџбеник и настав
ник математике (у зависности од фонда часова, састава одељења и
предзнања ученика).
ОБЈАШЊЕЊЕ САДРЖАЈА ПРОГРАМА
(Посебне напомене о обради програмских тема)
Неке опште напомене
1. Да би се остварио постављени циљ, наставе математике,
неопходно је у току наставе успешно реализовати одређене образов
не, васпитне и практичне задатке, истакнуте, на почетку програма.
Услови за успешну реализацију програма математике су: пра
вилно планирање и редовно припремање наставника за извођење
наставе; целисходно коришћење фонда часова и добро организо
ван наставни процес; комбинована примена савремених настав
них метода и разноврсност облика рада са ученицима, уз сми
шљено одабирање и припремање примера и задатака и употребу
одговарајућих наставних средстава, учила за наставу математике
и рачунара. Све то треба да одрази интенције програма: подизање
нивоа наставе и њену актуелизацију, стварање услова у којима ће
ученици сопственим напорима усвајати трајна и активна матема
тичка знања и оспособљавати се за примену тих знања и стицање
нових знања.
Тако организована и извођена настава математике, уз пуно
интелектуално ангажовање ученика у свим фазама наставног про
цеса, у већој мери је ефикасна и продуктивна. Такође подстиче
самоиницијативу ученика у стицању знања и доприноси изграђи
вању радних навика и подизању радне културе ученика (што је и
важан васпитни задатак наставе).
2. Реализација програма математике, посебно у I разреду, тре
ба да представља природан прелаз од наставе у основној школи
и да се заснива на већ стеченим математичким знањима ученика
(што омогућава доста добра вертикална повезаност програма ма
тематике у средњим школама и основној школи). Објективна си
туација изис кује и извесно систематско утврђивање и обнављање
оних садржаја из програма основне школе на којима се заснива
обрада садржаја у средњој школи, а то се може постићи интегриса
њем појединих садржаја из основне школе у обраду нових садржа
ја на оном месту где је то потребно и у оној фази наставе када је то
актуелно (обнављање на самом часу и самостално обнављање од
стране ученика кроз домаћи рад и сл.). То претпоставља смишље
но и студиозно планирање градива од стране наставника.
3. У погледу математичке терминологије мора постојати кон
тинуит ет у односу на коришћену (прописану) терминологију у
основној школи.
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4. Ради осавремењивања наставе математике и ефикаснијег
усвајања садржаја, пожељно је да се обезбеди и присуство рачу
нарске подршке у настави математике (у почетној фази у фрон
талном облику рада и уз коришћење узорних демонстрационих
програмских апликација, уколико нема услова за масован индиви
дуални рад ученика на рачунару у оквиру наставе математике).
Објашњење садржаја – начин реализације 
(начин остваривања програма)
За све програме (М4 – М14) даје се заједничко објашњење
садржаја програма – начин остваривања програма, с тим што се
евентуалне разлике које се односе на поједине програме, односно
садржаје, наводе у одговарајућем делу.
Овде се укратко указује само на оно што је најбитније у сва
кој теми програма (важни појмови, чињенице, идеје, методе и др.),
тј. на оно што је основни циљ при реализацији садржаја, без обзи
ра на број часова предвиђених за одређену тему. Наравно, уколико
је број часова већи, садржаји теме треба да буду обрађени и усво
јени у већој мери (и у дубину и у ширину). Тако, на пример, свака
тема из програма М14 реализоваће се знатно шире и дубље него у
осталим програмима. Ово ће у извесној мери зависити и од кон
кретне ситуације (природа струке, састав одељења, други услови).
I разред
Логика н скупови. Ову тему треба реализовати кроз пона
вљање, продубљивање и допуњавање оног што су ученици учили
у основној школи. Ови логичко-скуповни садржаји (исказ, форму
ла, логичке и скуповне операције, основни математички појмови,
логичко закључивање и доказивање тврдњи) су извесна основа за
виши ниво дедукције и строгости у реализацији осталих садржаја
програма математике на овом нивоу образовања и васпитања уче
ника. При томе, нагласак треба да буде на овладавању математич
ко-логичким језиком и разјашњавању суштине значајних матема
тичких појмова и чињеница, без превеликих формализација.
Важан моменат у спречавању формализма и усмеравању па
жње у настави математике на суштинска питања јесте правилно
схватање улоге и места логичко-скуповне (па и геометријске) тер
минологије и симболике. Симболика треба да се користи у оној
мери у којој олакшава изражавање и записе (а не да их комплику
је), скраћује време (а не да захтева додатна објашњења), помаже да
се градиво што боље разјасни (а не да отежава његово схватање).
Елементе комбинаторике објаснити на једноставнијим при
мерима и задацима, као примену основних принципа пребројава
ња коначних скупова. Треба имати у виду да обрадом ових садр
жаја није завршена и изградња појединих појмова, јер ће се они
дограђивати и у каснијим програмским темама.
Реални бројеви. У краћем прегледу бројева од природних до
реалних, треба извршити систематизацију знања о бројевима сте
ченог у основној школи, посебно истичући принцип перманенције
својстава рачунских операција. При томе посебну пажњу обратити
на својства рачунских операција, као основу за рационализацију
рачунања и трансформације израза у оквиру других тема. У зави
сности од конкретне ситуац
 ије, ово се може дати и на нешто ви
шем нивоу. Посебну пажњу треба посветити обради приближних
вредности. При томе ученик треба да схвати да рачунање са реал
ним бројевима најчешће значи рачунање са приближним вредно
стима.
Пропорционалност величина. Карактеристика ове теме је
што у њој долази до изражаја повезивање и примена разних ма
тематичких знања. На бази проширивања и продубљивања раније
стечених знања, основну пажњу треба посветити примени функци
ја директне и обрнуте (у основној школи се не обрађује детаљно)
пропорционалности и пропорција у решавању разних практичних
задатака, повезујући то са табличним и графичким приказивањем
одређених стања, процеса и појава.
Увод у геометрију. Ово је уводна тема у геометрију, наро
чито у погледу упознавања ученика са аксиоматским приступом
изуч
 авању геометрије (основни и изведени појмови и ставови,
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дефиниције важнијих геометријских фигура). Полазећи од посеб
но изабраних аксиома припадања, распореда и паралелности треба
на неколико једноставнијих примера упознати ученике са сушти
ном и начином доказивања теорема.
Изометријске трансформације. Обрада садржаја из ове те
ме (подударност, вектори, изометријске трансформације) треба да
буде наставак онога што се о томе учило у основној школи. По
јам вектора изградити до нивоа неопх одног за ефикасну примену.
Кроз понављање треба истаћи основна својства сваке од изучава
них изометрија, а нешто више обрадити изометријске трансформа
ције као пресликавања равни у саму себе, њихову класификацију
и нарочито њихове примене (као метода) у доказним и конструк
тивним задацима у вези са троуглом, четвороуглом и кружницом.
Трансформације користити у оној мери у којој олакшавају изучава
ње одређених садржаја геометрије.
Рационални алгебарски изрази. Циљ ове теме је да учени
ци, користећи својства операција са реалним бројевима, овладају
идејама и поступцима вршења идентичних трансформација поли
нома и алгебарских разломака. При томе тежиште треба да буде на
разноврсности идеја, сврси и суштини тих трансформација, а не на
раду са компликованим изразима. Одређену пажњу треба посвети
ти важнијим неједнакостима (доказивање и примена: неједнакост
између средина и др.).
Линеарне једначине н неједначине. Линеарне функције. У
оквиру ове теме треба извршити продубљивање и извесно проши
ривање знања ученика о линеарној функцији, линеарним једначи
нама и неједначинама, која су стекли у основној школи, истичући
појам еквивалентности једначина и неједначина и примену у њи
ховом решавању. Треба узимати и примере једначина у којима је
непозната у имениоцу разломка, као и оне које садрже један или
два параметра.
У сваком случају, треба избегавати једначине и неједначине
са сувише сложеним изразима. На неколико једноставнијих приме
ра може се показати и решавање система линеарних једначина са
више од две непознате. У овој теми тежиште треба да буде на при
мени једначина на решавање разних проблема. Приликом обраде
неједначина и система неједначина са једном непознатом ограни
чити се само на оне које не садрже параметре. Решења неједначина
записивати на више начина (опредељујући се за најприхватљиви
ји), користећи при томе првенствено унију и пресек скупова.
Хомотетија и сличност. У оквиру ове теме, поред мерења
дужи (повезујући самерљивост дужи с карактером размере њихо
вих дужина) и усвајања Талесове теореме (са применама), ученици
треба да упознају хомотетију као једну трансформацију равни која
није изометријска, а сличност као композицију хомотетије и изо
метрије (односно, хомотетију као трансформацију сличности), као
и да уоче практичне примене сличности. Посебно треба да схвате
суштину метода сличности у решавању рачунских и конструктив
них задатака. Значајна је примена сличности у доказивању поједи
них теорема (Питагорине и др.). Може се обрадити и однос повр
шина сличних многоуглова (у виду задатка). Одговарајућу пажњу
треба посветити примени Питагорине теореме у рачунским и кон
структивним задацима.
Тригонометрија правоуглог троугла. Ученици треба да
схвате везе између страница и углова правоуглог троугла (дефини
ције тригонометријских функција оштрог угла), њихове последице
и примене. При решавању правоуглог троугла треба се ограничити
на једноставније и разноврсне задатке.
II разред
Степеновање и кореновање. У овој наставној теми треба
посветити пуну пажњу усвајању појма степена и корена и савлађи
вању операција са њима (на карактеристичним, али не много сло
женим задацима). Од посебног је значаја релација √ а 2=│а│, а
такође и децимални запис броја у тзв. стандардном облику а • 10n,
где је 1< а <10 и n ± Z. Рационалисање обрадити на примерима у
којима су имениоци облика: √a,√a ± √b. Функцију у = хn испити
вати само у неколико случајева (за n ≤ 4), са закључком о облику
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графика када је изложилац n паран и када је непаран број. У вези
са комплексним бројевима треба обрадити само основне појмове
и чињенице које ће бити неопходне при изучавању садржаја о ква
дратној једначини.
Квадратна једначина и квадратна функција. Садржаји ове
теме значајни су са становишта систематског изграђивања алгебре
и практичних примена. Треба решавати и једначине са непознатом
у имениоцу разломка, које се своде на квадратне једначине, као и
једноставније једначине са параметрима. Посебну пажњу посвети
ти примени квадратних једначина и неједначина у решавању ра
зноврсних, а једноставнијих проблема. Неопходно је да ученици
добро науче да скицирају и „читају” график квадратне функције.
При испитивању квадратне функције у већој мери треба користи
ти 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 кори
стећи знања о знаку квадратног тринома, као и знања о решава
њу линеарних неједначина. Решавати и једноставније ирационалне
једначине (у програмима М12–М14).
Тригонометријске функције. При дефинисању и уочавању
својстава тригонометријских функција ма ког угла и тзв. свођењу
на први квадрант треба користити тригонометријски круг, као и
симетрију (осну и централну). Упоредо са одређивањем вредности
тригонометријских функција, треба решавати и тригонометријске
једначине облика: sin ах = b, cos ах = b, tg ах = b. Ученици тре
ба да схвате да се многи научни и технички проблеми моделују
тригонометријским функцијама, па је зато неопходно настојати да
упознају основна својства ових функција, а првенствено да умеју
скицирати и „читати” њихове графике. Посебну целину у триго
нометријским садржајима представљају адиционе теореме и њи
хове последице. Оне су значајне не само за одређене идентичне
трансформације у самој тригонометрији, већ и за примене у неким
другим предметима. Зато овој целини треба посветити велику па
жњу и градиво добро увежбати. Упознавањем синусне и косинусне
теореме ученици треба да схвате да се проширују могућности при
мене тригонометрије на решавање ма којег троугла, као и на реша
вање разних проблема из метричке геометрије, физике и посебно
струковне праксе.
Експоненцијална и логаритамска функција. Приликом об
раде ових функција, за уочавање њихових својстава користити пр
венствено графичке интерпретације. На једноставним примерима
упознати одређивање логаритама без употребе џепних рачунара (у
циљу продубљивања појма логаритма). Логаритмовање обрадити
у мери неопходној за практичне примене (уз коришћење џепних
рачунара).
III разред
Полиедри и обртна тела. У обради ових садржаја (у ствари,
продубљивању и допуњавању знања која о њима ученици већ има
ју) значајно је да ученици већ усвојене основне појмове и чињени
це просторне геометрије умеју успешно да примењују у решавању
задатака (једноставнијих), укључујући и оне практичне природе
(одређивање запремине модела неког геометријског тела, кон
кретне грађевине или предмета, ако унапред нису дати неопходни
подаци и сл.). Ученици треба да ”виде” да се изучавана својства
просторних фигура широко користе у пракси, астрономији, физи
ци, хемији и др. Посветити пажњу даљем развијању логичког ми
шљења и просторних представа ученика, уз позивање на очиглед
ност, коришћење модела (или приручних средстава) и правилно
скицирање просторних фигура. Рационалније је и боље прво наћи
решење задатка у „општем облику”, па онда замењивати дате по
датке. Корисно је повремено од ученика захтевати да дају процену
резултата рачунског задатка (нпр. запремине, површине). Може се
као задатак дати одређивање односа површина и односа запремина
сличних полиедара и сличних обртних тела, као и одређивање по
лупречника уписане или описане сфере одређеног геометријског
тела. Обрасце за површину и запремину лопте и њених делова није
потребно изводити.
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Аналитичка геометрија у равни. Основни циљ у реализа
цији ове теме јесте да ученици схвате суштину координатног си
стема и његову ефикасну примену. На основу својстава праве и
кривих линија другог реда, ученици треба да умеју да формирају
њихове једначине и испитују међусобне односе тих линија. Пове
зати примену аналитичког апарата са решавањем одређених зада
така из геометрије.
Низови. На подесним и једноставним примерима објаснити
појам низа као пресликавања скупа N у скуп R, уз графичку ин
терпретацију. Као значајне примере низова обрадити аритметич
ки низ и геометријски низ (дефиниција-основно својство, општи
члан, збир првих n чланова). Појам граничне вредности бесконач
ног низа увести на једноставним примерима. Извести образац за
збир чланова бесконачног геометријског низа, уз илустровање на
примерима (периодични децимални разломци, једноставнији при
мери из геометрије).
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне хе
мијске писмености као оспособљавање за примену хемијских зна
ња у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама не
згодама свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једиње
ња и смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и
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молекулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи
хемијског израчунавања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Кова
лентна веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водо
нична веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална
веза.
Демонстрациони огледи:
– Бојење пламена.
– Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
– Сублимација јода.
– Испитивање поларности молекула воде.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: Масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација.
Демонстрациони огледи
– Добијање и испитивање својстава презасићеног воденог
раствора натријум-ацетата.
– Испитивање растворљивости различитих супстанци у по
ларним и неполарним растварачима.
– Припремање водених раствора одређене количинске кон
центрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежнe кон
центрације реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (приро
да реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном
киселином истих количинских концентрација; концентрација ре
актаната: реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлоро
водоничне киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим
раствором хлороводоничне киселине на 25°С и на 60 °С; додир
на површина реактаната: реакција калијум-јодида и олово(II)-ни
трата; катализатори: разлагање водоник-пероксида уз катализатор
манган(IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпера
туре (реакција димеризације азот(IV)-оксида).
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
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Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и
соли. pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
– Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним индикатором.
– Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и раз
блажене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријумхлорида, чврстог натријум--карбоната и хлороводоничне киселине).
– Титрација раствора јаке киселине јаком базом.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи
– Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у
киселој и у базној средини.
– Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. и 14.
групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. 2. и 13. гру
пе (алуминијума) Периодног система елемената.
Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификација органских једиње
ња. Основни типови реакција органских једињења.
Полимери. Својства и подела полимера. Пластичне масе –
полипласти (полиетилен, полипропилен, поливинилхлорид, по
лиестри, полиамиди, полистирен, фенолпласти, аминопласти,
епоксидне смоле, полиакрилати, полиуретани, електропроводни
полимери).
Еластомери. Каучук (природни и синтетички). Гума.
Боје и лакови.
Општа својства основних биолошки важних једињења (ами
нокиселина, протеин
 а, угљених хидрата, триацилглицерола, вита
мина).
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра
– приремање пенушавих освежавајућих пића
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода
– растварање скроба у топлој и хладној води
– згрушавање протеин
 а лимунском киселином
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хе
мије. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
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– на хемији се заснива развој многих савремених технологија,
који је значајан показатељ нивоа развијености друштва;
– присутност хемије у готово свим сегментима активности
савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним
за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво
одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуац
 ије треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситуације
из свакодневог живота. У оквиру овог програма ученици треба да
развију практичну и функционалну хемијску писменост, односно
да достигну ниво хемијске писмености који је потребан да особа
у савременим условима нормално функционише у погледу позна
вања хране и исхране, здравља и услова становања у свакодневном
животу. У складу са потребама струке треба обрађивати садржаје
о супстанцама које су у саставу актуелних материјала ( на пример,
полупроводници, савремени материјали на бази силицијума, течни
кристали и друго).
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања, највише у домену призвод
ње супстанци које се користе у свакодневном животу и материјала
актуелних за струку. С обзиром на то да ученици средњошколског
узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих
садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемиј
ске производње као и употребе одређених супстанци. При томе
посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје
о хемијским аспектима заштите животне средине радити у коре
лацији са других наставним премедметима, пре свега биологијом,
а посебну пажњу посветити складиштењу и уклањању електрон
ског отпада.Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као
усмену и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следе
ћи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентацио
ни: Основни хемијски појмови (3), Структура супстанци (10); Дис
перзни системи (4), Хемијске реакције (15), Киселине, базе и соли
(5); Оксидоредукционе реакције (6); Хемија елемената и једињења
(27); Хемијски аспекти загађивања животне средине (4).

28. јун – 2013.
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за сти

цање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем траја
 
њу у стручној школи за подручје рада хе


мија, неметали и гра

фичарство
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада хемија, неметали и графичарство
(„Просветни гласник”, бр. 11/93, 1/94, 6/95, 8/96, 15/97, 7/02, 10/05,
15/05, 7/08, 11/08 и 8/09) врше се следеће измене:
1) У поглављу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВ
НЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ”, у одељку:
„ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОП
ШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, у „ГРУПИ ГРАФИЧАРСТВО”,
наставни програм предмета: „СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВ
НОСТ”, за I, II и III разред, за све образовне профиле у трогоди
шњем трајању, замењује се новим наставним програмом предмета:
„СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ”;
2) У поглављу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ ЗА ОБРАЗОВНЕ
ПРОФИЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ОБРАЗОВАЊУ”, у одељ
ку: „ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак „А. ОП
ШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, у „ГРУПИ ГРАФИЧАРСТВО”,
наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I, II и III разред, за
образовне профиле у четворогодишњем трајању, замењује се но
вим наставним програмом предмета: „ХЕМИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00076/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГО
ДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширива
ње и продубљивање знања о српском језику; унапређивање језич
ке и функционалне писмености; проширивање и продубљивање
знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према
књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких
текстова; упознавање репрезентативних дела српске и опште књи
жевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и
процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижев
них знања и читалачких вештина; образовање и васпитање учени
ка као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
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28. јун – 2013.
Задаци

Настава језика (знања о језику, способност служење јези
ком и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
– овладају знањима о српском књижевном језику;
– стекну вештине и способности његовог коришћења у оп
штењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом
учења, образовања и интелектуалног развоја;
– поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и
културу српског народа, националних мањина, етничких заједница
и других народа;
– унапређују културу језичког општења, у складу са поштова
њем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања
различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и дру
гих култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, раз
вијање читалачких вештина и афирмисање васпитних вредно
сти путем књижевности). Ученици треба да:
– упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и
дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вред
ности;
– негују и развијају читалачке компетенције и интерпретациј
ске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентатив
ним књижевним делима из историје српске и опште;
– развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафини
раног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, ствара
лачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вред
нују их, говоре о њима и поводом њих;
– усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
– оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељи
вање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање
свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање
самосвести и личне одговорности;
– подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према
другом;
– развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
– развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у проце
су учења и у примени стечених знања;
– развијају и негују методичност и методичка поступања при
ликом овладавања сложеним и обимним знањима;
– усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са
узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вред
ности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
– развијају лични и национални идентитет и осећање припад
ности држави Србији;
– формирају вредносне ставове којима се чува национална и
светска културна баштина;
– буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 годишње)
А. КЊИЖЕВНОСТ
УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Природа и смисао књижевности
Појам и назив књижевности, књижевност као уметност, књи
жевност и друге уметности, усмена и писана књижевност, улога
књижевне уметности у друштву, књижевност и проучавање књи
жевности, теорија. историја књижевности и књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и до
живљавање уметничких вредности у књижевном делу.
Структура књижевног дела
Тема, мотив (мања тематска јединица) фабула и сиже, лик,
карактер, тип, наратор, писац, идеје, мисли, поруке, смисао
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књижевно-уметничког дела, композиција књижевног дела (на при
мерима лирског, епског и драмског дела) језик у књижевноумет
ничком делу (пишчев избор и распоређивање речи) средства умет
ничког изражавања.
Дела за обраду
Сунце се дјевојком жени – лирска народна песма. Бановић
Страхиња – епска народна песма. Дјевојка бржа од коња – народна
приповетка. Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење – умет
ничка приповетка.
Софокле: Антигона – трагедија.
Иво Андрић: О причи и причању (Беседа приликом примања
Нобелове награде).
КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (10)
Основне информације о развоју, врстама, тематици и осо
беностима књижевности старог века. Еп о Гилгамешу (одломак).
Хомер: Илијада (одломак VI певање). Библија — Из старог завета,
Легенда о потопу, Из новог завета, Јеванђеље по Матеју (Страдање
и васкрсење Христово).
СРЕДЊЕВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (11)
Почеци словенске писмености, значај рада Бирила и Методи
ја и њихових ученика. Најстарија словенска поема (глагољица, ћи
рилица), старословенски језик и рецензије старословенског језика,
најстарији споменици јужнословенске културе (Башчанска плоча,
Самуил ов натпис, Брижински споменици, Мирослављево јеванђе
ље I међусобне везе и утицаји писане и усмене књижевности.
Сава Немањић: Житије Св. Симеона (одломак) Болест и смрт
Св. Симеона.
Јефимија: Похвала кнезу Лазару. Деспот Стефан Лазаревић:
Слово љубве. Усмено предање о Св. Сави (народне песме, приче,
легенде).
НАРОДНА УСМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (11)
Народна (усмена) књижевност: појам, битне одлике основне
теме и мотиви, уметничка вредност и значај (синтеза).
Народна поезија и њен значај у животу и историји српског
народа.
Српска дјевојка – народна песма.
Кнежева вечера – народна песма.
Марко пије уз рамазан вино – народна песма.
Диоба Јокчшића – народна песма.
Ропство Јанковић Стојана – народа песма.
Бој на Мишару – народна песма.
ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (11)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас и главни пред
ставници (појам, особености, значај).
Франческо Петрарка: Канцонијер (избор сонета),
Виљем Шекспир: Ромео и Јулија.
Мигел Сервантес: Дон Кихот (одломак).
Шишко Менчетић: Први поглед.
Џоре Држић: Горчије жалости јесу ли гди кому.
Марин Држић: Новела од Станца.
БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (6)
Барок и класицизам и њихови представници у Европи и код
нас (појам, особености, значај).
И. Гундулић: Осман (одломци из I и VIII певања). Молијер:
Тврдица.
ЛЕКТИРА (5)
Данте Алигијери: Божанствена комедија (одломак из Пакла).
Д. Киш: Рани јади.
Избор из поезије савремених песника према избору ученика
и наставника (Д. Радовић, М. Антић, Љ. Симовић и други).
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КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују и системати
зују основни књижевнотеоријски појмови. Лирско, епско, драмско
песништво. Лирске (женске) и епске (јуначке) песме. Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман. Једностав
нији облици епике прозе: мит, предање, бајка, прича.
Житије (животопис, биографија), похвала, слово. Драмска
поезија (одлике, подела), трагедија, комедија, драма у ужем смислу
речи. Фарса. Драма и позориште. Драмски јунак.
Стих и проза. Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања.
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација,
антитеза, метафора, лирски паралелизам. Симбол. Хуманизам, ре
несанса, петраркизам, барок, класицизам.
Б. ЈЕЗИК (25)
ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Језик као средство комуникације (основни појмови). Основни
појмови о књижевном (стандардном) језику. Његов национ
 ални и
културни значај.
ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМЕ БАВЕ
Језик као систем знакова. Фонетика и фоноеп
 ија, глас и фоне
ма. Морфологија. Речи и морфеме. Грађење речи. Синтакса. Рече
ница као језичка и комуникативна јединица. .
Лексикологија. Лексички фонд (богаћење речника, термино
логија).
ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика.
Писање великог слова.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (14)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Артикулација гласова, књижевна акцентуац
 ија, мелодија ре
ченице, јачина, висина тона боја гласа, темпо изговора, пауза, ло
гичка и психолошка и њихова изражајна функција. Акценат, речи,
туђе речи. Отклањање нестандардне акцентуац
 ије из ученичког
говора.
Изражајно читање и казивање напамет научених краћих про
зних и дијалошких текстова. Рецитовање стихова.
Коришћење звучних записа у подстицању, процени и снима
њу изражајног читања, казивање и рецитовања.
Стилске вежбе.
Функционални стилови: разговорни књижевноуметнички језик.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање великог слова. Стилске вежбе: са
жимање писменог састава уз појачавање његове информативности,
отклањање сувишних речи и неприкладних израза. Домаћи писме
ни задаци. Четири писмена задатка годишње.
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)

28. јун – 2013.

Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљу
ченија (1 део).
Јован Стерија Поповић: Тврдица.
РОМАНТИЗАМ (32)
Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика романтизма: однос према тради
цији и просветитељству, одлике стила, жанрова и мотивско-темат
ских теиденција, развој лирике, ираме – трагедије и мешоваитих
облика. драме — трагедије и мешовитих облика.
Поетика романтизма: (В. Иго – „Предговор Кромвелу” – од
ломак).
Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак).
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин
(одломак).
Шандор Петефи: Слобода света.
Хенрих Хајне: Лорелај.
Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа
(из Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник),
сакупљач народних умотворина (О подјели и постању народних
пјесама); књижевни критичар и полемичар (Критика на роман
„Љубомир у Јелисиуму”); писац – историчар, биограф (Житије
Хајдук-Вељка Петровића).
Петар Петровић Његош: Горски вијенац.
Бранко Радичевић: Кад млидија’ умрети, Ђачки растанак.
Ђура Јакшић: Орао, Вече, Поноћ.
Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци, Јутутунска
народна химна.
Лаза Костић: Мећу јавом и мед сном, Santa Maria della Salute.
Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића. Франце Пре
шерн: Сонетни венац.
РЕАЛИЗАМ (30)
Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика реализма: однос према стварно
сти, ослонац на позитивистичку слику света, доминација прозе,
обележје књижевног лика (мотивисаност, типичност, индивиду
алност) и реалистичког стила. Реализам у Европи – поетика реа
лизма (Балзак: Предговор Људакој комедији – одломак). Поетика
реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и
мишљење – одломак).
Оноре де Балзак: Чича Горио.
Николај Васиљевич Гогољ: Ревизор.
Ги де Мопасан: Два пријатеља (новела).
Јаков Игњатовић: Вечити младожења.
Милован Глишић: Глава шећера.
Лаза Лазаревић: Ветар.
Радоје Домановић: Данга.
Стеван Сремац: Зона Замфирова.
Бранислав Нушић: Народни посланик.
Симо Матавуљ: Поварета.
Војислав Илић: Грм, Сиво, Суморно небо, Тибуло.
Силвије Страхимир Крањчевић: Мојсије.
ЛЕКТИРА (5)
Лав Николајевич Толстој: Ана Карењина или Рат и мир.
Иво Андрић: Мост на Жепи и друге приповетке.
Драгослав Михаил овић: Кад су цветале тикве.

А. КЊИЖЕВНОСТ (72)

КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (5)

На наведеним делима понављају се, проширују усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особености књижевног рода); лирска песма;
композициона структура лирске песме; песничка слика; књижев
ноуметнички (песнички) језик: сликовност (конкретност), емоци
оналност, симболичност, преображај значења, ритмичност и хар
моничност; версификација; системи версификације; трохеј, јамб,
дактил; стил; строфа; рима.

Просветитељство – реформаторски покрет у Европи: култ ра
зума, прогреса, природног права, осећајности; верска толеранци
ја. Геополитички и духовни оквири српског народа (Велика сеоба
Срба). Измећу средњовековних и модерних појава у књижевности)
(барокне тенденције, Г. Ст. Венцловић, 3. Орфелин). Књижевност
епохе просветитељства (сентиментализам, класицизам).

28. јун – 2013.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

Реалистичка приповетка и роман.
Средство уметничког изражавања (стилске фигуре): метафо
ра, персонификација, алегорија, иронија, сарказам, асиндет, по
лисиндет, анафора, епифора, симплоха, ономатопеја, алитерација,
асонанца, игра речима.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац.
Лирско-епска поезија (балада, романса, поем
 а).
Б. ЈЕЗИК (20)
КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Стандардизација (постанак и развој) књижевног језика и пра
вописа (XIX и XX век).
Књижевнојезичке варијанте. Функцион
 ални стилови.
Основни принципи језичке културе. Приручници за неговање
језичке културе (и начин њиховог коришћења).
МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
Врсте речи. Променљиве и непроменљиве речи.
Именице. Именичке категорије (падеж и број; род). Врсте
именица. Основно о деклинацији именица.
Придеви. Придевске категорије (род, број падеж, вид, степен
поређења. Врсте придева. Основне карактеристике деклинације и
компарације придева.
Заменице. Именичке заменице: личне заменице; неличне
именичке заменице (заменице ко, што итд.). Придевске заменице.
Основно о промени заменица.
Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте главних бројева:
основни бројеви, збирни бројеви, бројне именице на – ица (двоји
ца, тројица итд.).
Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела
глагола по виду. Морфолошке глаголске категорије: време и начин;
лице и број (и род – код облика који разликују м., ж. и с. род); ста
ње (актив и пасив); потврдност/одричност. Основно о коњугацији
(глаголске основе, глаголске врсте, лични и нелични облици, обли
ци пасива).
Прилози. Врсте прилога.
Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.
ПРАВОПИС
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци.
Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, са
жето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижев
ног текста. Уочавање језичких поступака и стилогених места књи
жевног текста (читањем и образлагањем). Дијалог у функцији об
раде текста.
Изражајно казивање напамет научених лирских песама и кра
ћих монолошких текстова. Доследно усвајање ортоепске норме и
усвајање вештине говорења.
Стилске вежбе, функционални стилови, научни.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глаго
ла. Писање скраћеница.
Писмени састави: Израда плана писменог састава, усаврша
вања текста; писање побољшане верзије писменог састава (уноше
ње нових података, отклањање безначајних појединости).
Четири школска писмена задатка.
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III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часова годишње)
А. КЊИЖЕВНОСТ (60)
МОДЕРНА (25)
Модерна у европској и српској књижевности.
Поетика модерне (импресионизам и симболизам).
Шарл Бодлер: Албатрос.
Анто Чехов: Ујка Вања.
Богдан Поповић: Антологија новије српске лирике.
Алекса Шантић: Претпразничко вече, Вече на шкољу.
Јован Дучић: Залазак сунца, Јабланови.
Милан Ракић: Искрена песма, Долап.
Владислав Петровић Дис: Тамница, Можда спава.
Сима Пандуровић: Светковина.
Антун Густав Матош: Јесење вече.
Бора Станковић: Коштана, Нечиста крв.
Јован Скерлић: О Коштани
Петар Кочић: Мрачајски прото.
Иван Цанкар: Краљ Бетајнове.
МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (30)
Европска књижевност у првим деценијама XX века (пајам
особености и значај); манифести футуризма, експресионизам и
надреализам; књижевни покрети и струје у српској књижевности
измећу два рата (експресионизам, надреализам, социјална књи
жевност). Ратна књижевност.
Владимир Мајаковски: Облак у панталонама.
Федерико Гарсија Лорка: Романса месечарка.
Рабидрант Тагора: Градинар.
Милутин Бојић: Плава гробница.
Душан Васиљевић: Човек пева после рата.
Милош Црњански: Суматра, Сеобе I.
Иво Андрић: Ex ponto
Момчило Настасијевић: Тута у камену.
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка.
Исак Самоковлија: Рафина авлија.
Велжо Петровић: Салашар.
Растко Петровић: Људи говоре.
Исидора Секулић: Госпа Нола.
Мирослав Крлежа: Господа Глембајеви.
Добрица Цесарић: Облак.
Оскар Давичо: Хана (I песма).
Иван Горан Ковачић: Јама.
Ацо Шопов: Очи.
ЛЕКТИРА (5)
Избор из лирике европске модерне: (Рилке, Блок, Аполинер).
Избор из мећуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић).
Ернест Хемингвеј: Старац и море. Иво Андрић: На Дрини ћу
прија. Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци).
КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства
књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре): метонимија,
синегдоха, парадокс, алузија, апострофа, реторско питање, инвер
зија, елипса, рефрен.
Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација),
описивање (дескрипција), дијалог, монолог, унутрашњи монолог,
доживљени говор, пишчев коментар; казивање у првом, другом и
трећем лицу.
Драма: Драма у ужем смислу (особине): модерна драма, (пси
холошка, симболистичка, импресионистичка); драмска ситуација;
сценски језик (визуелни и акустични сценски знакови); публика,
шумац, глума, режија, лектор, сценограф.
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Б. ЈЕЗИК (20)
ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Важнији мо
дели за извођење именица, придева и глагола.
Основни појмови о грађењу сложеница. Полусложенице.
Правописна решења.
ЛЕКСИКОЛОГИЈА (СА ЕЛЕМЕНТИМА ТЕРМИНОЛОГИЈЕ
И ФРАЗЕОЛОГИЈЕ)
Значењски (семантички) и формални односи мећу лексемама
(синонимија; антонимија; полисемија и хомонимија; метафорична
и метонимијска значења).
Стилска вредност лексема: лексички и функционални стило
ви; поетска лексика, варијантска лексика, дијалектизми и региона
лизми; архаизми и историзми; неологизми; жаргонизми; вулгари
зми; повезати са употребом речника.
Речи из страних језика и калкови (дословне преведенице), од
нос према њима. Речници страних речи. Разумевање најважнијих
префикса (и префиксоида) и суфикса (и суфиксоида) пореклом из
класичних језика.
Основни појмови о терминологији и терминима. Терминоло
шке речници.
Основни појмови о фразеологији и фразеолошким јединица
ма. Стилска вредност фразеолошких јединица. Клишеи и помодни
изрази.
СИНТАКСА
Синтаксичке јединице; реченице у ширем смислу (комуника
тивне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске речени
це); речи (лексеме и морфосинтаксичке речи); синтагме (именич
ке, придевске, прилошке и глаголске).
Основне конструкције (и њихови модели) предикатске ре
ченице: субјекатско-предикатска конструкција, реакцијске кон
струкције (с правим и неправим објектом) копулативне и семика
тулативне конструкције (с именским и допунским предикативом).
Прилошке одредбе. Безличне реченице.
Именичке синтагме. Типови атрибута. Апозитив и апозиција.
ПРАВОПИС
Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и
примери).
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (10)
УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноумет
ничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови: публицистички.
ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Стилистика. Лексичка синонимија и вишезначност речи, из
бор речи (прецизност). Појачавање и ублажавање исказа; обично,
ублажено и увећано значење речи; пренесена значења речи (фигу
ративна употреба именица, глагола и придева).
Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај, интер
вју, коментар и др. Приказ књижевно-сценског или филмског дела.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО)
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наста
ве овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност
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издвојено окo 60 одсто, а за друга два (језик и култура изражавања)
око 40 одсто часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 од
сто часова. Осталих 30 одсто часова предвиђено је за понављање,
утврђивање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током три године
– систематски и континуирано - у свим предвиђеним програмскотематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима,
областима и темама уз примену начела поступности, корелације,
интеграције и примерености узрасту.
Садржаји програма за трогодишње средње стручне школе (I,
II и Ш разред) редуковани су у односу на садржаје програма четво
рогодишњих средњих стручних школа (I, II, Ш и IV разред).
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сег
ментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско
и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и
књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У са
држаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и
правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у обла
сти усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој области
планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и писмени
задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја
неопх одна је и стална сарадња наставника српског језика и књи
жевности с наставницима других предмета (историје, сродних оп
штестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима
(школским библиотекаром – медијатекаром, педагогом, психоло
гом) и органима (стручним активом и већима), родитељима уче
ника и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком
службом; такође је корисна сарадња наставника и са одређеним
институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоско
пом, локалним новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у
многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава који се ко
ристе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена настава
српског језика и књижевности претпоставља остваривање битних за
датака и садржаја програма уз максимално могућу мисаону активност
ученика (субјеката у настави), поштовање одређених дидактичких
принципа (посебно: свесне активности ученика, научности, приме
рености, поступности, систематичности и очигледности), као и аде
кватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средста
ва чију су вредност утврдиле савремена пракса и методика наставе
српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и
индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе – ди
јалошка, текстуално-графичке демонстрације и самосталних радова
ученика, средства – уџбеници, приручници, разне врсте текстова и
графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио
и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, ме
тода, поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садр
жајем и циљевима (образовним, васпитним и функционалним), које
треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, ко
ји треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школ
ским просторијама (библиотеци – медијатеци, читаоници, аудио
визуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобре
ни уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од
значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предме
та, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално
коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне проме
не и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобал
ног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржаја.
Посебно су значајне ове промене и новине у програму: кориговани
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су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји под
ручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучава
ња књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови
аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски појмо
ви који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени су
предус лови за креативно испољавање наставника и прилагођавање
васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у пракси, као и
за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија де
ла из српске и светске књижевности, која су распоређена у књи
жевноисторијском континуитету од старог века до данас.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање
књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло
нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за
наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историј
ском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга
преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књи
жевноисторијска знања која су ученици понели из основне шко
ле. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме
ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ
књижевним делима какав захтева програм књижевности у сред
њим стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим струч
ним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основ
ној школи стекао основна знања:
– из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карак
тер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и вр
сте; основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам;
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и
позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
– из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук,
филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филм
ског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, те
левизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних
школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује
у интерпретацији књижевног дела.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни
вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се
сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном
делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити ин
терпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-ства
ралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим
стручним школама повремено тражи и примену експликативног
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то нај
чешће приликом давања информација о епохама које се проучавају,
као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачу
нати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и
богатог језика каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан трет
ман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се
по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити
сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују
ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама кон
ципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику
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као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је да
ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште
лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна обра
зованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са
наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сег
менту општи појмови о језику. Као у уводном делу сегмента књи
жевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе
наставе - у вези са одговарајућим партијама о српском као матер
њем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем
нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној шко
ли. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да по
служе и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик вишеструко је значајан. Њего
вом реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одго
варајуће ставове о српском књижевном језику и о значају књижев
нојезичке норме и језичке културе. Овај део програма укључује и
наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функци
онисању језичког система не обрађују се само чисто граматички
аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспек
ти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингви
стике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији (која
се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици
стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би
развили правилан однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на
знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међу
тим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније сте
чених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег при
ступа проучавању језичке организације и језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим дело
вима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингви
стичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књи
жевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал
за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава је
зика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће
лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лекси
кологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети
да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да
побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним
школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције,
интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и
драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговара
јуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици
уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на
тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова на
стоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове
врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим обли
цима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање,
реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непо
средно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да
наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог
састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедук
цију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анали
зирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати зада
так да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не
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обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде
писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од
анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене
грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на
узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен
да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излага
ње). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не бу
де оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да
би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну
психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не
само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежба
ња која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици
обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе
или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том
циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изра
жавања показати ученицима његове битне карактеристике, подра
зумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици
у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално на
пишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих
задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању
и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао
утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог за
датка. Резултати таквог поступка показују се у школском писме
ном задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усаврша
вању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне
одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено
изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току на
ставне године (препоручује се организовање већег броја краћих
вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у
складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изра
жавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализи
ра задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији)
читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у
складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – при
мерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним
обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један
час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изи
скују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
За образовни профили: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕ
ТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У ГРУПИ ГРАФИЧАРСТВО
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хемиј
ског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских спо
собности као оспособљавање за примену хемијских знања у стру
ци и свакодневном животу, припрема за даље универзитетско
образовање, оспособљавање за решавање проблема у новим и не
познатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи,
другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;

28. јун – 2013.

– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области графи
чарске струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте ( корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структутура и
процеса:
– упознају се са основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
пракси и у свакодневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и моле
кулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи хе
мијског израчунавања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Ковалент
на веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водонична
веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална веза.
Демонстрациони огледи:
– Бојење пламена.
– Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
– Сублимација јода.
– Испитивање поларности молекула воде.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација.
Демонстрациони огледи
– Добијање и испитивање својстава презасићеног воденог
раствора натријум-ацетата.
– Испитивање растворљивости различитих супстанци у по
ларним и неполарним растварачима.
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– Припремање водених раствора одређене количинске кон
центрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежнe кон
центрацијe реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (приро
да реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном
киселином истих количинских концентрација; концентрација ре
актаната: реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлоро
водоничне киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим
раствором хлороводоничне киселине на 25 °С и на 60 °С; додир
на површина реактаната: реакција калијум-јодида и олово (II)-ни
трата; катализатори: разлагање водоник-пероксида уз катализатор
манган (IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежнe концентрацијe реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији
гвожђе (III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпе
ратуре (реакција димеризације азот (IV)-оксида).
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и
соли. pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
– Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним лакмус папиром.
– Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и раз
блажене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријумхлорида, чврстог натријум-карбоната и хлороводоничне киселине).
– Титрација раствора јаке киселине јаком базом.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи
– Реакција гвожђе (II)-сулфата са калијум-перманганатом у
киселој и у базној средини.
– Реакција гвожђа са воденим раствором бакар (II)-сулфата.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
МЕТАЛИ (10)
Опште карактеристике 1. 2. и 3. групе Периодног система
елемената. Својства, значај и примена елемената и њихових ва
жнијих једињења.
Демонстрациони огледи:
Понашање натријума, магнезијума и алуминијума у додиру с
водом, ваздухом, киселинама и базама.
Понашање оксида натријума, магнезијума и алуминијума у
додиру с водом, ваздухом, киселинама и базама.
ПРЕЛАЗНИ METAЛИ (9)
Опште карактеристике прелазних метала. Комплексна једи
њења (тип везе, номенклатура). Примена појединих елемената и
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једињења у графици. Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед ва
жнијих једињења.
Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једиње
ња. Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и при
мена једињења гвожђа. Својства и значај комплексних једињења
гвожђа, кобалта и никла.
Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро, злато и важнија је
дињења.
Демонстрациони огледи:
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена и ис
питивање његових својстава.
Добијање гвожђе (III)-хидроксида и његово растварање у
хлороводоничној киселини.
Добијање аихидрованог бакар (II)-сулфата и његово раства
рање у води.
Амонијачни комплекс бакра.
Калијум-пермангант као оксидационо средство у киселој, ба
зној и неутралној средини.
Доказивање присуства јонова у двогубој и комплексној соли
гвожђа.
Калијум-перманганат и оксидациони бројеви мангана.
ЕЛЕМЕНТИ 12. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и важнија једињења.
НЕМЕТАЛИ (10)
Елементи 17. 16. 15 и 14. групе Периодног система елемена
та. Упоредни преглед и општа својства елемената и карактеристике
једињења.
Демонстрациони огледи:
Понашање хлора, сумпора, фосфора и силицијума у додиру с
водом, ваздухом, киселинама и базама.
Истискивање једног халогеног елемента другим из соли.
Сагоревање угљеника, сумпора и фосфора у кисеонику. Рас
тварање награђених оксида у води.
ПОДЕЛА ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА (1)
УГЉОВОДОНИЦИ (11)
Подела. Опште карактеристике.
Адкани. Тетраедарска хибридизација. Главни представници.
Добијање, својства, примена. Механизам супституције.
Алкени. Тригонална хибридизација. Главни представници.
Добијање, својства, примена. Механизам адиције.
Алкини. Дијагонална хибридизација. Главни представници.
Добијање, својства, примена. Механизам полимеризације.
Бензен, структура. Добијање, својства, примена.
Нафта и примена нафте.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава метана, етана и етина.
Хлоровање бензена, спинтеролиза метана, етана и етина.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА С КИСЕОНИКОМ (10)
Класификација. Ошите карактерисстике појединих класа.
Алкохоли: Главни представници. Добијање, својства, примена.
Феноли. Главни представници. Добијање својства, примена.
Алдехиди и кетони. Главни представници. Добијање, свој
ства, примена.
Органске киселине. Главни представници. Добијање, свој
ства, примена.
Оптичка активност.
Угљени хидрати. Фабрикација шећера.
Демонстрациони огледи:
Оксидација метанола.
Реакција сребрног огледала.
Добијање етанске (сирћетне) киселине.
Доказивање угљених хидрата.
Хидролииз а сахарозе.
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ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА С АЗОТОМ (14)
Класификација. Опште карактеристике појединих класа.
Аминокиселине. Главни представници. Добијање, својства,
примена.
Протеини. Добијање, својства, примена. Структура и функција.
Демонстрациони огледи:
Доказивање азота у органским једињењима.
Доказивање сумпора у протеинима.
Таложење протеина помоћу електролита.
Биуретска и ксантопротеинска реакција.
Хидролиза протеина.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (4)
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре. Загађивање воде. Загађивање земљишта. Хемијски отпад.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
КОЛОИДНА ХЕМИЈА (20)
Предмет проучавања колоидне хемије и дефиниција колоидне
хемије. Подела колоидних система.
Класификација колоида. Грађење колоидних дисперзија (ме
тоде диспершвања и методе агрегирања). Величина и облик ко
лоидних честица. Појам наночестица, значај и примена. Својство
колоида: кинетичке појаве (Брауново кретање, дифузија, осмоза,
седиментација). Оптичке појаве. Површинске појаве (површински
напон, разливање, квашење, адсорпција). Електрокинетичке поја
ве (електрофореза). Вискозност колоидних раствора. Коаг улација.
Хели. Солватација, бубрење и растварање колоидних материја.
ХЕМИЈСКА ТЕРМОДИНАМИКА (5)
Примена термодинамике на физичко-хемијске системе. По
вратни и неповратни процеси. Унутрашња енергија. Први закон
термодинамике. Изохорски, изобарски, изотермски и адијабатски
процеси. Енталпија.
ТЕРМОХЕМИЈА (5)
Топлотне промене у хемијским реакцијама. Егзотермне и ен
дотермне реакције. Топлотни ефекат. Мерење топлотног ефекта.
Хесов закон. Топлота стварања једињења. Топлота растварања. То
плота неутрализације.
ЕЛЕКТРОХЕМИЈА (15)
Електролити. Електролитичка дисоцијација и степен дисо
цијације. Електромоторна сила и електродни потенцијал. Галван
ски и концентрациони спрегови. Електролиза. Фарадејеви закони
електролизе. Галванотехника. Таложење метала на катоди и утицај
појединих фактора на металну превлаку. Галванске превлаке (од
бакра, никла и хрома). Анодна оксидација. Електрохемијска коро
зија.
ФОТОХЕМИЈА (15)
Основни појмови и подела. Основни фотохемијски закони.
Преглед фотохемијских реакција (фотолиза, фотосинтеза, фото
хемијска оксидација и редукција, фотодисоцијација, фотохемиј
ска полимеризација и поликондензација). Брзина фотохемијских
реакција. Сензибилизација фотослојева. Састав фотоматеријала.
Теорија латентне фотографске слике. Развијање фотослојева. Фук
сирање фотослојева. Испирање, сушење и накнадна обрада фото
слојева.
ОРГАНСКЕ БОЈЕ (10)
Основни појмови. Конституција и хемијска резистент
ност боја (хромофорне групe и обојеност). Утицај ауксохромних
групa и супституената. Хемијска подела синтетских боја: азобоје,
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трифенилметанске боје, антрахинонске боје, индиго и индигоидне
боје, сумпорне боје, фталоцијанинске боје.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности
у свим сегементима наставе. Садржаји програма хемије у графи
чарској струци су организовани тако да се у првом разреду изуча
вају садржаји опште хемије, а у другом садржаји неорганске хеми
је, органске хемије и хемијски аспекти заштите животне средине.
Хемија као наставни предмет у медицинским школама има висок
дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумева
ње појава и процеса који се изучавају у стручним предметима (тех
нологија графичког материјала, технологија образовних профила
овог подручја рада и практична настава);
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
људског друштва;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисци
плина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања.
Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су свој
ства супстанци и могућности њихове примене непосредно усло
вљене њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја
и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано пред
стављање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљи
во одабраним садржајима са високом информативном вредношћу
за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако
да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући их их за про
блематику графичарске струке (на пример, у оквиру дисперзних
система треба изучавати колоидне системе на примерима из хе
миграфије, дораде, штампе и технологије графичких материјала).
Посебно је важно да ученици разумеју развојност концепата и те
орија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта
кроз развојност теорија о структури атома и развојност теорија хе
мијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је зна
чаја хемијска научна писменост која подразумева ниво који је по
требан за расправе о питањима са тематиком хемије или хемијске
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технологије. У области неорганске и органске хемије, због много
бројности изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових је
дињења), важно је бавити се проблематиком систематизација, кла
сификација, класификационих система и хијерархијских односа у
њима, а посебну пажњу треба посветити материјалима који су ва
жни за графичарство. Посебно је важно инсистирати на системат
ском организовању знања применом концептних мапа, као и ради
ти на развоју критеријума за класификације. Потребно је истаћи
да је Периодни систем елемената најсавршенији класификациони
систем у природним наукама и оспособити ученике да га користе
за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање нео
пходних техничко-технолошких знања, највише у домену произ
водње и примене материјала за графичарство. Такође је важно да
хемијска знања буду функционална тако да се примењују у изуча
вању стручних предмета. Тако се при обради садржаја о електро
лизи првенствено треба бавити техничком електролизом и њеном
применом у графичкој техници. С обзиром да ученици средњо
школског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању
оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од
хемијске производње као и употребе одређених супстанци. При то
ме посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој
и неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје
о хемијским аспектима заштите животне средине радити у коре
лацији са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну
пажње посветити одлагању, чувању и уништавању отпада из гра
фичарске делатности.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуац
 ију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи
број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони:
I разред – Основни хемијски појмови (12); Структура суп
станци (18); Дисперзни системи (5); Хемијске реакције (15); Кисе
лине и базе (12); Оксидоредукционе реакције (8).
II разред – Метали (10); Прелазни елементи (9); Елементи
12. групе ПСЕ (); Неметали (10); Подела органских једињења (1);
Угљоводоници (11); Органска једињења са кисеоником (10); Ор
ганска једињења са азотом (14); Хемијски аспекти загађивања жи
вотне средине (4).
III разред – Колоидна хемија (20); Хемијска термодинамика
(5); Термохемија (5); Електрохемија (15); Фотохемија (15); Орган
ске боје (10).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси
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„КОНФЕКЦИЈСКИ ТЕХНИЧАР”, замењује се новим наставним
програмом предмета: „ФИЗИКА”;
2) Наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I, II, и III раз
ред, за све образовне профиле у четворогодишњем трајању, заме
њује се новим наставним програмом предмета: „ХЕМИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00077/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.

Образовни профил: ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР И КОНФЕКЦИЈ
СКИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционал
не писмености (природно-научне и техничке) и знања о основним
физичким појавама, оспособљавање ученика за примену знања у
струци и свакодневном животу, стицање радних навика, одговор
ности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формира
ње основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о основним физичким појавама значајним за
струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛА
НУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У
ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈА
ЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ТЕК
СТИЛСТВО И КОЖАРСТВО

I Увод

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада текстилство и кожарство („Просветни
гласник”, бр.12/93, 1/94, 9/95, 10/02 и 8/09), у делу: „НАСТАВНИ
ПРОГРАМИ”, у одељку: „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕ
ТИ”, пододељак „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „ФИЗИКА”, за I, II, и III
разред, за образовни профил: „ТЕКСТИЛНИ ТЕХНИЧАР” и

II Кретање

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Предмет, методе и задаци физике. Физичке величине и ме
рење. Веза физике са другим природним наукама и са техником. (P)
2. Вектори и основне операције са векторима (сабирање век
тора, множење вектора скаларом, разлагање вектора). (П)
Демонстрациони оглед:
– Операције с векторима (помоћу динамометра на магнетној
табли).
1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кре
тања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Подела кретања
према облику путање и према брзини. (P)
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2. Средња и тренутна брзина. Слагање брзина. (П)
3. Убрзање. (P)
4. Равномерно и равномерно-променљиво праволинијско кре
тање (зависност брзине и пута од времена). Вертикални хитац. (П)
5. Кружно кретање материјалне тачке, центрипетално убрза
ње, период и фреквенција. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно-убрзано кретање (помоћу коли
ца, тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу диги
талног хронометра са сензорима положаја).
– Стробоскопско снимање слободног пада.
– Кружно кретање (центрифугална машина).
Лабораторијска вежба
– Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атву
дове машине.
III Сила и енергија
1. Узајамно деловање тела. Сила, маса, импулс. (П)
2. Њутнови закони механике (закон инерције, закон акције и
реакције и основни закон динамике). (П)
3. Трење. Силе трења мировања, клизања и котрљања. (П)
4. Центрипетална и центрифугална сила. (Р)
6. Појам о динамици ротације. Момент силе, момент инерци
је, момент импулса. Основни закон динамике ротације. (Р)
7. Механички рад. Снага. Кинетичка енергија. Рад и промена
кинетичке енергије. Потенцијална енергија. Укупна енергија у ме
ханици. (П)
Демонстрациони огледи:
– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).
– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и
масе тегова).
– Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамо
метром).
– Сила трења на хоризонталној подлози и на стрмој равни са
променљивим нагибом.
– Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко
мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).
– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни
диск или слично).
Лабораторијска вежба
– Провера II Њутновог закона (помоћу колица и тегова).
IV Гравитационо и електрично поље
1. Врсте и подела физичких поља. (Р)
2. Њутнов закон гравитације. Земљина тежа и тежина тела. (П)
3. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (П)
4. Гравитациона потенцијална енергија. Рад у гравитационом
пољу. (Р)
5. Кулонов закон. Електрично поље. Јачина електричног поља
и линије силе. (П)
6. Потенцијал електричног поља и напон. Рад у електричном
пољу. (Р)
7. Проводник у електричном пољу. Електрична капацитатив
ност. Кондензатори. Енергија електричног поља у кондензатору. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.
– Наелектрисавање тела.
– Линије сила електростатичког поља.
– Електростатичка заштита (Фарадејев кавез).
– Електрична капацитативност проводника (зависност од ве
личине и растојања између плоча).
V Закони одржања
1. Општи карактер закона одржања (одржање масе и наелек
трисања). (Р)
2. Изолован систем. Закон одржања импулса (узмак). (П)
3. Закон одржања момента импулса (пирует е). (Р)
4. Закон одржања енергије у механици (примери). (П)
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Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (колица са опругом, кретање коли
ца са епруветом).
– Закон одржања енергије (Максвелов диск).
– Перкусиона машина.
– Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).
Лабораторијска вежба
– Провера закона одржања енергије у механици (колица са
тегом).
VI Молекулска физика
1. Молекули и молекулске силе. (Р)
2. Чврста тела. Кристали. Еластичност чврстих тела.(Р)
3. Течности. Површински напон и вискозност. (Р)
4. Модел идеалног гаса. Једначина стања идеалног гаса. Изо
процеси и гасни закони. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте еластичности.
– Површински напон (рамови са опном од сапунице).
– Изотермски процес.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање модула еластичности жице.
– Мерење коефицијента површинског напона.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I Магнетно поље
1. Ерстедов оглед. Магнетно поље струјног проводника. Маг
нетна индукција и јачина магнетног поља. Линије силе. (Р)
2. Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у маг
нетном пољу. (П)
3. Деловање магнетног поља на проводник са струјом. Ампе
рова сила (П).
Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна про
водника. (О)
4. Флукс магнетног поља. Електромагнетна индукција. Фара
дејев закон и Ленцово правило. (П)
5. Самоиндукција и узајамна индукција. Енергија магнетног
поља. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Ерстедов оглед.
– Линије сила магнетног поља (помоћу гвоздених опиљака).
– Лоренцова сила (деловање магнетног поља на електронски
сноп).
– Деловање магнетног поља на рам са струјом.
– Интеракција два паралелна струјна проводника.
– Појава електромагнетне индукције.
Лабораторијска вежба:
– Одређивање хоризонталне компоненте Земљиног магнетног
поља.
II Осцилације
1. Линеарни хармонијски осцилатор и величине којима се
описује његово кретање. (П)
2. Математичко клатно. (П)
3. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанци
ја. (Р)
5. Електрично осцилаторно коло. (П)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на опрузи.
– Maтематичко клатно.
– Пригушене осцилације.
– Појава резонанције (механичке и електричне).
Лабораторијска вежба:
– Математичко клатно.
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III Таласи

1. Настанак и простирање таласа. Врсте таласа. Механички
таласи. (П)
2. Величине којима се описује таласно кретање. (П)
3. Својства електромагнетних таласа. Спектар електромаг
нетних таласа. Принцип радара. (Р)
4. Прогресивни и стојећи таласи.
5. Звук. Извори и основне карактеристике звука. Доплеров
ефекат у акустици. (Р)
6. Таласна оптика. Интерференција, дифракција и полариза
ција светлости. (Р)
7. Дисперзија, апсорпција и расејавање светлости. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте таласа (помоћу таласне машине).
– Стојећи таласи (помоћу гуменог црева).
– Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, му
зички инструменти и сл.). – Звучна резонанција.
– Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).
– Поларизација светлости (поларизационим филтрима).
– Разлагање беле светлости помоћу стаклене призме.
– Расејавање светлости на честицама дима.
Лабораторијска вежба
– Мерење таласне дужине дифракционом решетком.
IV Основи квантне и атомске физике
1. Квант енергије. Фотон (П).
2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефек
та. (П)
3. Де Бројева формула. (П)
4. Радерфордов модел атома. Боров модел атома. Водоников
спектар. (Р)
5. Рендгенско зрачење. (О)
6. Спонтано и стимулисано зрачење. Ласер. (О)
Демонстрациони огледи:
– Коришћење фотоћелије.
– Емисиони спектри (гасне цеви и оптички спектроскоп)
Лабораторијске вежбе
– Калибрација спектроскопа и одређивање таласних дужина
водоникових спектралних линија.
– Одређивање угаоне дивергенције ласерског снопа.
V Основи нуклеарне физике
1. Структура и карактеристике атомског језгра. Нуклеарне си
ле (Р).
2. Дефект масе и енергија везе језгра. (Р)
3. Радиоактиван распад језгра. Врсте и закон распада. (Р)
4. Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (Р)
5. Детекција радиоактивног зрачења. Заштита од зрачења. (Р)
6. Елементарне честице. (О)
Демонстрациони огледи:
– Детекција радиоактивног зрачења.
VI Основи астрофизике
1. Астрофизика (предмет и методе истраживања). Структура
васионе (Сунчев систем, галактика, васиона). (Р)
2. Порекло и развој небеских тела. (Р)
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I Основи термодинамике
1. Унутрашња енергија. Топлотна размена и количина топло
те. Топлотна капацитативност. (П)
2. Рад при ширењу гаса. Први принцип термодинамике и њего
ва примена на изопроцесе у идеалном гасу. Адијабатски процес. (Р)
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3. Повратни и неповратни процеси. Други принцип термоди
намике. Статистички смисао II принципа. (Р)
4. Основни принцип рада топлотних машина. Коефицијент
корисног дејства топлотних мотора. Карноов циклус. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Адијабатски процеси (компресија, експанзија).
– Статистичка расподела (Галтонова даска).
II Стална електрична струја
1. Извори електричне струје и електромоторна сила. Јачина и
густина струје. (П)
2. Омов закон за део кола. Електрична отпорност проводника. (П)
3. Џул-Ленцов закон. Омов закон за коло. Кирхофова прави
ла. (П)
4. Електрична струја у електролитима. Фарадејеви закони
електролизе. Акумулатор. (Р)
6. Термоелектронска емисија. Катодна цев. (Р)
7. Електрична струја у гасовима. Врсте пражњења у гасови
ма. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Омов закон за део и за цело струјно коло.
– Електрична проводљивост електролита.
– Џулов закон.
– Струја у течности и гасу.
– Демонстрациона катодна цев (начин рада).
Лабораторијске вежбе
– Провера Омовог закона.
– Мерење отпора Витстоновим мостом.
III Наизменична струја
1. Генератор наизменичне струје. Синусоидални напон и
струја. (Р)
2. Отпорности у колу наизменичне струје и Омов закон за
RLC коло. (П)
3. Снага наизменичне струје. Ефективне вредности напона и
струје. (Р)
4. Трансформатор (П). Пренос електричне енергије на даљи
ну. (Р) Појам о трофазној струји. (О)
Демонстрациони огледи:
– Инструменти за мерење струје и напона.
– Својства активне и реактивне отпорности.
– Демонстрациони трансформатор.
Лабораторијска вежба
– Напони у RLC – колу.
IV Геометријска оптика
1. Закони одбијања и преламања светлости. Тотална рефлекси
ја. Преламање светлости кроз призму и планпаралелну плочу. (П)
2. Сферна огледала. Једначина огледала. (П)
3. Сочива. Једначина сочива. (П)
4. Око. Лупа и микроскоп. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Закони геометријске оптике. Тотална рефлексија (магнетна
табла).
– Формирање ликова и одређивање жижне даљине огледала и
сочива (магнетна табла или оптичка клупа).
Лабораторијска вежба
– Одређивање жижне даљине сочива.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
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о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи
неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање про
грама у средњој школи и принципе на којима се заснива реализа
ција образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од кори
сти свим наставницима физике, јер се при реализацији програма,
може прилагодити различитим подручјима рада и образовним про
филима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене фи
зике неопходни за разумевање неких научних открића и техноло
гија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у
обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима
па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у
свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...) На
ставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради сваке
конкретне теме у складу са потребама и могућностима ученика,
као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних свој
става система на којима се појава одвија, мерење у циљу прона
лажења међузависности одабраних величина, планирање нових
експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа,
формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је
целисходно увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати
како из закона одржања следе неки мање општи физички закони
и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.Последњих година било је много семинара и струч
них скупова на којима су кроз различите радионице приказани јед
ноставни а ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
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Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезују
ћи. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.
Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изис кује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
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да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуац
 ијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства 
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену наук у, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментално
сти физике у природним наукама и њен значај за технику морају да
доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
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предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопх одна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопх одна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
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Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученичких
знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање ученика
на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци-питања), квантитативних (рачунских), графичких и експе
рименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).

Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлаже
мо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта
или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису би
ли успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну по
моћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани
за физику, могу се организовати кроз разне секције младих физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
Први разред
Редни број теме

Наслов теме

1.

Увод

2.

Кретање

11

3.

Сила и енергија

15

4.

Гравитационо и електрично поље

5.

Закони одржања

12

6.

Молекулска физика

10

7.

Лабораторијске вежбе

Број часова

10
70

4

Укупно

Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
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Други разред
Редни број теме Наслов теме

Број часова

1.

Магнетно поље

2.

Осцилације

12

3.

Таласи

13
16

7

4.

Основи квантне и атомске физике

5.

Основи нуклеарне физике

9

6.

Основи астрофизике

3

7.

Лабораторијске вежбе

10
70

Укупно

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
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Трећи разред
Редни број теме

Наслов теме

1.

Основи термодинамике

Број часова
13

2.

Стална електрична струја

17

3.

Наизменична струја

20

4.

Геометријска оптика

10

5.

Лабораторијске вежбе

10
70

Укупно

За образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕ
ТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хемиј
ског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских спо
собности као оспособљавање за примену хемијских знања у стру
ци и свакодневном животу, оспособљавање за решавање проблема
у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног односа
према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије у текстилним школама су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области лич
них услуга;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности
хемијских теорија) за тумачење хемијских структурира и процеса:
– овладају основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
пракси и у свакодневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње, 62 теорије и 8 вежби)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ И ЗАКОНИТОСТИ
Супстанца. Смеше, Једињења. Елементи. Хемијски симболи
и формуле. Релативна атомска и молекулска маса. Количина суп
станце. Моларна маса. Основи хемијског израчунавања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Грађа атома, атомски и масени број. Изградња електрон
ског омотача атома. Принцип минимума енергије.Електронска
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конфигурација атома и Периодни систем елемената. Периодична
својства елемената.
Кавалентна веза. Поларност хемијске везе, поларност моле
кула. Водонична веза. Јонска веза. Молекулски, атомски и јонски
кристали.
Демонстрациони огледи:
Бојење пламена. Реактивност елемената 1. групе ПСЕ; Реак
тивност елемената 7. групе ПСЕ. Променљивост својстава елеме
ната треће периоде. Растварање неполарних и поларних ковалент
них једињења у води.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Кретање честица као услов за хемијски процес. Енергетске
промене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне ре
акције).
Брзина хемијске реакције. Утицај природе реактаната, кон
центрације (Закон о дејству маса), температуре и катализатора на
брзину хемијске реакције. Хемијска равнотежа. Фактори који ути
чу на равнотежнe концентрацијe реактаната и производа хемијске
реакције.
Демонстрациони огледи:
Утицај концентрације, температуре и катализатора на брзину
хемијске реакције. Хемијска равнотежа.
Вежбе (4)
Утицај концентрације, температуре и природе реактаната на
брзину хемијске реакције (2). Утицај промене концентрације реак
таната и промене притиска на равнотежнe концентрацијe реакта
ната и производа хемијске реакције (2).
РАСТВОРИ И ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА ВОДЕНИХ РАСТВОРА
Дисперзни системи. Растворљивост. Састав раствора (ко
личинска концентрација и масени процентни садржај раствора).
Електролитичка дисоцијација. Степен дисоцијације. Јаки и слаби
електролити. Киселине и базе. Јонски производ воде. рН вредност.
Оксидоредукциони процеси — електрохемијски низ елемена
та. Хемијски извори електричне енергије (примарни и секундар
ни). Корозија. Електролиза. Практични значај електролизе.
Демонстрациони огледи:
Одређивање рН водених раствора: натријум-карбоната, на
тријум-хидроген-карбоната, амонијум-хлорида, амонијака, натри
јум-хидроксида и етанске киселине.
Реакције алуминијум-хидроксида са киселинама и базама.
Понашање гвожђа у раствору цинк-сулфата и бакар (II)-сул
фата.
Вежбе (4)
Припремање раствора познате количинске концентрације.
Припремање раствора познатог масеног садржаја.(2).
Одређивање рН водених раствара: хлороводоника, натријумхидроксида, амонијака, етанске киселине, натријум-карбоната,
амонијум-хлорида, натријум-хидрогенкарбоната, натријум-ацета
та и амонијум-ацетата универзалним индикатором. Добијање алу
минијум-хидроксида, испитивање његових реакција са киселина
ма и хидроксидима .Јонске реакције.(2).
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ВОДОНИК
Водоник, изотопи. Једињења водоника.
Демонстрациони огледи:
Добијање водоника и испитивање његових својстава.
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА EJIEMEHATA
Општа својства елемената у групи. Једињења натријума: на
тријум-хлорид, натријум-хидроксид и натријум карбонат. Једиње
ња калијума: калијум-хлорид и калијум-нитрат.
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Демонстрациони огледи:
Реакције натријума и калијума с водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА EJIEM
 EHATA

Општа својства елемената у групи. Једињења магнезијума:
магнезијум-карбонат и магнезијум-сулфат. Једињења калцијума:
калцијум-оксид и калцијум-хидроксид.
Демонстрациони огледи:
Добијање магнезијум-хидроксида и калцијум-хидроксида. Ре
акције магнезијума и калцијума са водом и са хлоридном киселином.
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА EJIEMEHATA
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ЛАНТАНОИДИ И АКТИНОИДИ
Лантаноиди и актиноиди. Општа својства лантаноид
 а и ак
тиноида.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре.Загађивање воде. Загађивање земљишта.Хемијски отпад.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

Општа својства елемената у групи. Алуминијум. Једињења
алуминијума: алуминијум-оксид и алуминијум- -хидрид. Алуми
нати. Двогубе соли. Легуре алуминијума.
Демонстрациони огледи:
Реакције алуминијума са хлоридном киселином и натријумхидроксидом.

Својства угљениковог атома. Структура органских молекула.
Класификација органских једињења. Формуле органских молекула.

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА

АЛКАНИ

Oпштa својства елемената у групи. Једињења угљеника:
угљеник (II)-оксид, угљеник (IV)оксид, карбиди и цијаниди. Си
лицијум. Једињења силицијума: силицијум (IV)-оксид и силици
јумове киселине. Калај. Једињења калаја. Олово. Једињења олова:
олово (II)-оксид и олово (II)-карбонат.
Демонстрациоки огледи:
Добијање и својства угљеник (IV)-оксида.

Структура, хомологи низ, структурна изомерија. Номенклату
ра. Представници – примена. Добијање. Нафта.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање овојсгава метана.

ЕЛЕМЕНТИ 15 ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Општа својства елемената у групи. Азот. Једињења азота:
амонијак, оксиди, киселине. Значај азота у биолошким процесима.
Фосфор. Једињења фосфора: оксиди, киселине.
Демонстрациони огледи:
Добијање азота
Добијање и својства амонијака. Добијање и својства нитратне
киселине.
ЕЛЕМЕНТИ 16 ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Општа својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сумпор.
Једињења сумпора: водоник-сулфид, оксиди и киселине.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства сумпор (IV)оксида.
Дејство разблажене сулфатне киселине на гвожђе, цинк, ба
кар и олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17 ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА EJIEM
 EHATA
Општа својства елемената у групи. Флуор, хлор, бром и јод.
Халогено-водоничне и кисеоничне киселине.
Демонстрациони огледи:
Реакција хлоридне киселине са калцијум-карбонатом и на
тријум-ацетатом. Бељење хлорним кречом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Општа својства елемената у групи.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
Општа својства прелазних метала прве серије. Хром и ман
ган. Важнија једињења и легуре. Гвожђе, кобалт и никал и важнија
једињења. Бакар, сребро и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Добијање хидроксида бакра и његова реакција са амонијаком.
Добијање хидроксида гвожђа и његова реакција са хлороводонич
ном киселином.
Цинк, жива и важнија једињења.

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ

АЛКЕНИ
Структура молекула алкена. Хомологи низ. Номенклатура и
изомерија алкена. Добијање, физичка и хемијска својства. Пред
ставници – примена.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-пер
манганатом.
АЛКИНИ (3)
Структура молекула алкина. Хомологи низ. Номенклатура и
изомерија. Добијање, физичка и хемијска својства алкина. Пред
ставници и примена
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање особина етина.
ЦИКЛОАЛКАНИ
Хомологи низ. Номенклатура. Својства и примена.
АРЕНИ
Структура бензена. Ароматичност. Номенклатура, добијање,
физичка и хемијска својства арена.
АЛКИЛ И АРИЛ-ХАЛОГЕНИДИ
Структура и номенклатура. Физичка и хемијска својства.
Представници и примена. Арил- -халоганиди, физичка и хемијска
својства.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Класификација алкохола.
Добијање, физичка и хемијска својства монохидроксилних,
ацикличних засићених алкохола. Значај и употреба: метанола, ета
нола, гликола и глицерола. Структура, номенклатура, добијање,
физичка и хемијска својства фенола.
Демонстрациони огледи:
Оксидација етанола калијум-дихроматом у киселој средини.
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ЕТРИ
Структура, номенклатура, представници и примена.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ

Својства карбонилне групе. Структура и номенклатура карбо
нилних једињења.. Добијање, физичка својства и реакција алдехи
да и кетона. Значај и примена метанала, етанала и пропанона.
Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
Својства карбоксилне (-СООН) групе. Класификација и но
менклатура карбоксилних киселина. Добијање, физичка и хемиј
ска својства монокарбоксилних, ацикличних, засићених киселина.
Значај и примена важнијих киселина. Незасићене киселине. Заси
ћене и незасићене дикарбоксилне киселине. Важнији представни
ци. Ароматичне киселине. Деривати киселина; соли, анхидриди,
естри и амиди.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава естара.
НИТРО ЈЕДИЊЕЊА И АМИНИ
Нитроједињења; својства нитро групе. Својства амино групе.
Структура, номенклатура, физичка својства и реакције амина. Аро
матични амини.
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Структура представника хетероцикличних једињења са пе
точланим и шесточланим прстеном (пирол, пиридин, пиримидин,
пурин).
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
Природни извори и подела алкалоида. Физиолошко дејство,
значај, употреба и злоупотреба појединих алкалоида. Природни
извори и изоловање антибиотика. Механизам деловања антибио
тика.
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Структура и номенклатура. Подела. Моносахариди. Структу
ра моносахарида.Глукозиди, глукозидне везе, дисахариди. Полиса
хариди: скроб и целулоза. Својства и примена целулозе и њених
деривата.
Демонстрациони огледи:
Доказивање глукозе и фруктозе. Хидролиза сахарозе. Докази
вање скроба, хидролиза скроба и испитивање својстава хидролизата.
ЛИПИДИ
Масне киселине. Неутралне масти: добијање, физичка и хе
мијска својства. Сапуни и детергенти. Стероиди, холестерол, ви
тамин D.
Демонстрациони огледи:
Растворљивост масти и уља .Акролеинска реакција на масти.
Добијање сапуна.
ПРОТЕИНИ
Аминокиселине: структура, подела, номенклатура. Пептидна
веза. Структура протеина, подела, својства протеина. Ензими: по
дела, својства, механизам деловања.
Демонстрациоии огледи:
Доказивање присуства амино групе у аминокиселинама. Ис
питивање својстава протеина. Доказивање протеина у месу и коси.
Биуретска реакција.
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НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Биолошка улога нуклеинских киселина и њихове основне
структурне јединице. Структура и функција ДНК (Деоксирибону
клеинска киселина).Структура и функција РНК ( Рибонуклеинска
киселина).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе.
Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се
у првом разреду изучавају садржаји опште, у другом разреду са
држаји неорганске, а у трећем разреду садржаји органске хемије.
Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумева
ње природних појава и процеса;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
људског друштва;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисци
плина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања.
Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су свој
ства супстанци и могућности њихове примене непосредно усло
вљене њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја
и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано пред
стављање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине). У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова опште хемије (структура супстанци, ток хемиј
ске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према
потреби користити и инструкције примерене конкретно операци
оној фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа предста
вљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати
на брижљиво одабраним садржајима са високом информативном
вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизај
нирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући
их за проблематику струке и свакодневног живота. Посебно је ва
жно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији,
(на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност
теорија о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За
разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска
писменост која на овом степену подразумева познавање хемијске
терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу који је потре
бан да особа нормално функционише у погледу хране и исхране,
здравља и услова становања у савременом животу.
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У области неорганске и органске хемије, због многобројно
сти изуч
 аваних објеката (хемијских елемената и њихових једиње
ња), важно је бавити се проблематиком класификација, класифика
ционих система и хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу
треба посветити класификацијама материјала. Посебно је важно
инсистирати на систематском организовању знања применом кон
цептних мапа, као и радити на развоју критеријума за класифика
ције. Изузетну пажњу треба посветити функционалним и описним
критеријумима за класификације супстанци које су од важности за
струку. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најса
вршенији класификациони систем у природним наукама и оспосо
бити ученике да га користе за дедукцију својстава хемијских еле
мената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања. Такође је важно да хемиј
ска знања буду функционална тако да се примењују у изучавању
стручних предмета. С обзиром да ученици средњошколског уз
раста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих са
држаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске
производње као и употребе одређених супстанци. При томе посеб
но треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неоп
ходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о хе
мијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији
са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну пажње
посветити мерама заштите од хемијских загађивача у области про
изводње и прераде текстила, услуга и у свакодневном животу.
Настава хемије у треба да оспособи ученике за самостал
но коришћење савремених информационих технологија у учењу
хемије, претраживању хемијских информација и савременој ко
муникацији у хемији. Настава хемије треба да допринесе даљем
развоју комуникацијских способности. За развој комуникацијских
способности посебно је погодна метода ученичких пројеката. Ова
кви пројекти треба да буду у функцији развоја функционалности
система хемијског знања, те је пожељно и да тематски буду везани
за пробелеме струке. Израда самосталних или групних ученичких
пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемиј
ских информација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да
их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају,
критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
У првом разреду – Основни хемијски појмови и законитости
(10), Структура супстанци (16), Хемијске реакције (15), Раствори и
електрична својства водених раствора(21).
Садржаји програма вежби за први разред: Утицај концентра
ције, температуре и природе реактаната на брзину хемијске реак
ције (2). Утицај концентрације и притиска на хемијску равноте
жу (2). Припремање раствора познате количинске концентрације.
Припремање раствора познатог масеног садржаја.(2).Одређивање
рН водених раствара: хлороводоника, натријум-хидроксида, амо
нијака, етанске киселине, натријум-карбоната, амонијум-хлорида,
натријум-хидрогенкарбоната, натријум-ацетата и амонијум-ацета
та универзалним индикатором. Добијање алуминијум-хидроксида,
испитивање његове растворљивости у киселинама и хидроксидима
.Јонске реакције.(2).
У другом разреду – Водоник (3), Елементи 1. групе период
ног система елемената (4), Елементи 2. групе периодног система
елемената (4), Елементи 13. групе периодног систeма елемената
(5), Елементи 14. групе периодног система (8), Елементи 15. групе
периодног система елемената (8). Елементи 16. групе периодног
система елемената (8), Елементи 17. групе периодног система еле
мената (8), Елементи 18. групе периодног система елемената (1),
Прелазни метали (18), Лантаниди и актиниди (1), Хемијски аспек
ти загађивања животне средине (2).
У трећем разреду – Увод у органску хемију (3), Алкани
(3), Алкени (3); Алкини(3),Циклоалкани (1), Арени (2); Алкил и

28. јун – 2013.

арил-халогениди (2); Алкохоли и феноли 6); Етри (2); Алдехиди и
кетони (5); Карбоксилне киселине и деривати (8); Нитро једињења
и амини (3); Хетероциклична једињења (2); Алкалоиди и антибио
тици (3), Угљени хидрати (9); Липиди (3); Протеини (7); Нуклеин
ске киселине (5).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за сти

цање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем траја
 
њу у стручној школи за подручје рада гео
дезија и грађе
 винарство
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада геодезија и грађевинарство („Просвет
ни гласник”, бр. 8/93, 1/94, 6/95, 5/98, 4/02, 5/03, 6/05, 3/08, 5/11 и
7/12), у делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМИ”, у одељку: „I. ОБАВЕ
ЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОПШТЕОБРА
ЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни програм предмета: „ФИЗИКА”,
за III разред и предмета: „ХЕМИЈА”, за I разред, за све образовне
профиле у четворогодишњем трајању, замењује се новим настав
ним програмом предмета: „ФИЗИКА” и „ХЕМИЈА”, који су од
штампани уз овај правилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00078/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ФИЗИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање функционалне писмено
сти (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и
процесима значајним за струку, оспособљавање ученика за приме
ну знања у области геодезије и грађевинарства и у свакодневном
животу, стицање радних навика, одговорности и способности за
самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље обра
зовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају функционалну писменост (природно-научна и
техничка);
– стичу и продубљују знања о основним физичким појавама
значајним за струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике и повезују теорију са практичним радом у струци;
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– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање
и решавање практичних проблема у геодезији и грађевинарству;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– усвоје физичке методе ради њихове примене у настави
стручних предмета;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Динамика ротационог кретања
1. Момент силе и момент инерције. Основни закон динамике
ротације. (Р)
2. Момент инерције тела различитог облика. Штајнерова те
орема. (П)
Демонстрациони огледи:
– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни
диск или слично).
II. Динамика флуида
1. Стационирано кретање флуида. Бернулијева једначина. (Р)
2. Примена Бернулијеве једначине. Добијање ниских прити
сака. Мерење ниских притисака. Вискозност. (П)
Демонстрациони огледи:
– Струјна када.
– Toричелијева теорема.
– Бернулијева једначина (Питоова, Прантлова и Вентуријева
цев).
Лабораторијска вежба
– Проверавање Бернулијеве једначине.
III. Осцилације
1. Пригушене осцилације. Принудне осцилације. Резонанција
и штетни ефекти резонанције. (Р)
2. Вибрације материјала. Инфразвук и ултразвук. Ултразвуч
ни генератор и његова примена у грађевинарству. (П)
3. Архитектонска акустика. (П)
Демонстрациони огледи:
– Пригушене осцилације.
– Појава резонанције.
Лабораторијска вежба
– Принудне осцилације. Резонанција
IV. Топлотне појаве
1. Преношење топлоте. Конвекција. Зрачење. Изолациони ма
теријали. (П)
2. Провођење топлоте кроз спољне зидове и могуће уштеде.
Соларно грејање. (П)
3. Карноов кружни циклус. Принцип рада топлотних мотора. (Р)
4. Реални гасови. Ван дер Валсова једначина. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Провођење топлоте.
– Модел топлотног мотора.
V. Стална електрична струја
1. Електрична струја. Електромоторна сила. Омов и Џулов за
кон. (Р)
2. Сложено струјно коло. Кирхофова правила и њихова при
мена. Витстонов мост. (П)
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Демонстрациони огледи:  
– Омов закон за део и за цело струјно коло.
– Џулов закон.
Лабораторијске вежбе
– Провера Омовог закона
– Витстонов мост
VI. Наизменична струја
1. Принцип рада генератора наизменичне струје. Отпорности
у колу наизменичне струје. (П)
2. Снага наизменичне струје и ефективне вредности струје и
напона. (П)
3. Генератори и мотори. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Инструменти за мерење струје и напона.
– Својства активне и реактивне отпорности.
VII. Геометријска оптика. Фотометрија
1. Одбијање и преламање светлости. (П)
2. Сочива. Налажење лика код сабирног сочива. Једначина со
чива. (П)
3. Микроскоп. Дурбин. (П)
4. Фотометрија. Светлосни флукс, јачина светлости, осветље
ност. (П)
5. Ламбертов закон. Фотометри. (П)
Демонстрациони   огледи:
– Закони геометријске оптике. Тотална рефлексија (магнетна
табла).
– Формирање ликова и одређивање жижне даљине сочива
(магнетна табла или оптичка клупа).
– Микроскоп.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање светлосне јачине светлосног извора фотоме
тром.
– Одређивање жижне даљине сабирног сочива.
VIII. Мерни инструменти и методе мерења
1. Сонда. Фотоћелија. Фотоотпорници. Фотоелемент. (Р)
2. Термоелемент. Претварање неелектричних величина у
електричне. (Р)
3. Сцинтилациони детектор. Катодна цев. (Р)
4. Мерење углова и дужина помоћу електромагнетних таласа. (П)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физике је конципиран тако да представља целину са
програмима првог и другог разреда и обухвата основне теоријске
поставке оних области физике које представљају добру основу за
праћење стручних предмета и практичне наставе у грађевинским
школама. Наставне садржаје физике треба повезивати са приме
ном у геодезији и грађевинарству и успостављати корелацију са
садржајима стручних предмета.
У даљем тексту дато је упутство за реализацију програма фи
зике у средњим стручним школама које садржи неке опште педа
гошко-дидактичке елементе за остваривање програма у средњој
школи и принципе на којима се заснива реализација образовноваспитног процеса, јер сматрамо да ће бити од користи свим на
ставницима физике. Оно се при реализацији програма може при
лагодити различитим подручјима рада и образовним профилима.
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уопште.
Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на
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природно-научним и техничким факултетима, али и на свим оста
лим на којима физика као фундаментална наука има примену у
струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циљеви
и задаци како би програми били прилагођени савременим научним и
технолошким захтевима, као и савременим методичким и дидактич
ким поступцима, а наставни процес у складу са принципима, циље
вима и општим исходима образовања. Стога програм физике у свим
подручјима рада и у свим разредима треба читати и тумачити имајући
стално на уму циљ и задатке наставе физике и образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене
физике неопходни за разумевање неких научних открића и техно
логија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето
у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чули
ма па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу приме
ну у свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних својста
ва система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења
међузависности одабраних величина, планирање нових експериме
ната ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање
физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно
увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона
одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл).
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Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне школе
у којима се физика изучава према минималном плану годину или
две године, са два часа недељно, програм је исти, а за различита
подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити про
грами (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и зах
тевима струке). Садржаји су подељени на одређени број тематских
целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.
Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност  (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује: да
одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, анали
зира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у градиву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изис кује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
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Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства за њихово 
извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
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да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе о
слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском облику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопх одна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопх одна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања
и преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене,
трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета пре
ламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутстви
ма треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици
могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање приме
не знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања;
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обнављање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање уче
ничких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који са
држе квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експеримен
талне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које је обрађено
непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
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одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлажемо
тестове систематизације градива на крају сваког поугодишта или
на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недљно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису би
ли успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну по
моћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
Трећи разред
Редни број теме

Наслов теме

Број часова

1

Динамика ротационог кретања

6

2

Динамика флуида

7

3

Осцилације

8

4

Топлотне појаве

9

5

Стална електрична струја

7

6

Наизменична струја

7

7

Геометријска оптика. Фотометрија

8

8

Мерни инструменти и методе мерења

8

9

Лабораторијске вежбе

10
70

Укупно

Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне хе
мијске писмености као оспособљавање за примену хемијских зна
ња у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
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– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наук а са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама не
згодама свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и моле
кулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи хе
мијског израчунавања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Ковалент
на веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водонична
веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална веза.
Демонстрациони огледи:
– Бојење пламена.
– Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
– Сублимација јода.
– Испитивање поларности молекула воде.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: Масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација.
Демонстрациони огледи
– Добијање и испитивање својстава презасићеног воденог
раствора натријум-ацетата.
– Испитивање растворљивости различитих супстанци у по
ларним и неполарним растварачима.
– Припремање водених раствора одређене количинске кон
центрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
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Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежнe кон
центрације реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције [природа
реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном кисели
ном истих количинских концентрација; концентрација реактаната:
реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне ки
селине; температура: реакција цинка са 5% воденим раствором хло
роводоничне киселине на 25 °С и на 60 °С; додирна површина реак
таната: реакција калијум-јодида и олово (II)-нитрата; катализатори:
разлагање водоник-пероксида уз катализатор манган (IV)-оксид].
– Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције [додатак чврстог гвожђе (III)-хлорида у реакцији
гвожђе (III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом]; промена темпе
ратуре [реакција димеризације азот (IV)-оксида].
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и
соли. pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
– Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним индикатором.
– Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и раз
блажене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријумхлорида, чврстог натријум-карбоната и хлороводоничне киселине).
– Титрација раствора јаке киселине јаком базом.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи
– Реакција гвожђе (II)-сулфата са калијум-перманганатом у
киселој и у базној средини.
– Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. и 14.
групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. 2. и 13. гру
пе (алуминијума) Периодног система елемената.
Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификација органских једиње
ња. Основни типови реакција органских једињења.
Полимери. Својства и подела полимера. Пластичне масе –
полипласти (полиетилен, полипропилен, поливинилхлорид, по
лиестри, полиамиди, полистирен, фенолпласти, аминопласти,
епоксидне смоле, полиакрилати, полиуретани, електропроводни
полимери).
Еластомери. Каучук (природни и синтетички). Гума.
Боје и лакови.
Општа својства основних биолошки важних једињења (амино
киселина, протеина, угљених хидрата, триацилглицерола, витамина).
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра
– приремање пенушавих освежавајућих пића
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода
– растварање скроба у топлој и хладној води
– згрушавање протеина лимунском киселином
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ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у првом
разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хемије.
Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– на хемији се заснива развој многих савремених технологија,
који је значајан показатељ нивоа развијености друштва;
– присутност хемије у готово свим сегемнтима активности
савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним
за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина
резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици,
као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства супстан
ци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом
хемијском структуром. За разумевање ових идеја и концепата у
настави хемије је потребно синхронизовано представљање хемиј
ских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације.
Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу заступље
ност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и
интеграцију и симултану примену сва три нивоа. Mеђутим, у на
стави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент,
као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији,
кључни механизам за корелацију међу свим нивоима репрезента
ције знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности
примене хемијског језика (на пример, изводи се хемијска реакци
ја, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих
нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно
преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба
сегментисати садржаје (делити их у мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високо
апстрактних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби користи
ти и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења
уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања. Основне хе
мијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања материје,
концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним садр
жајима са високом информативном вредношћу за ученике, при чему
наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за
њихово изучавање, везујући их за ситуације из свакодневног живота.
У оквиру овог програма ученици треба да развију практичну и функ
ционалну хемијску писменост, односно да достигну ниво хемијске
писмености који је потребан да особа у савременим условима нор
мално функционише у погледу познавања хране и исхране, здравља
и услова становања у свакодневном животу. У складу са потребама
струке треба обрађивати садржаје о супстанцама које су у саставу ак
туелних материјала (на пример, полупроводници, савремени матери
јали на бази силицијума, течни кристали и друго).
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања, највише у домену производње
супстанци које се користе у свакодневном животу и материјала акту
елних за струку. С обзиром да ученици средњошколског узраста раз
умеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја треба
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инсистирати на корисности и ризицима од хемијске производње као
и употребе одређених супстанци. При томе посебно треба истицати
убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног
образовања у овој области. Садржаје о хемијским аспектима заштите
животне средине радити у корелацији са других наставним премед
метима, пре свега биологијом, а посебну пажњу посветити склади
штењу и уклањању електронског отпада. Ученичка постигнућа треба
континуирано пратити као усмену и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следе
ћи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентацио
ни: Основни хемијски појмови (3), Структура супстанци (10); Дис
перзни системи (4), Хемијске реакције (15), Киселине, базе и соли
(5); Оксидоредукционе реакције (6); Хемија елемената и једињења
(25); Хемијски аспекти загађивања животне средине (2).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допу
 нама  Правилника о на
ставном плану и програ

му за сти

цање 
образовања у трого
 дишњем и четво

рого
дишњем траја
 њу у стручној школи за под
ручје рада са

обраћај
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада саобраћај („Просветни гласник”, бр.
5/93, 1/94, 5/98, 8/98, 3/02 13/02, 11/03, 22/04, 13/06, 20/07, 23/07 и
8/09) врше се следеће измене:
1) У делу: „ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИ
ТАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕ
ТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА САОБ
 РА
ЋАЈ”, утврђује се наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I
разред, за све образовне профиле у четворогодишњем трајању;
2) У делу: „ГРУПА ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ”, у погла
вљу: „ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У
ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ”, у одељку: „Образовни про
фил”: „ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА”, наставни програм
предмета: „ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”,
за I разред, замењују се новим наставним програмом предмета:
„ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”;
3) У делу: „ГРУПА ВОДНИ САОБРАЋАЈ”, у поглављу: „ПРО
ГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВОРО
ГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ”, у одељку: „Образовни профили”: „НАУ
ТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР”, „НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР
– ПОМОРСКИ СМЕР” и у делу: „ГРУПА ПТТ САОБРАЋАЈ”, у
поглављу: „ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПРОФИ
ЛЕ У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ”, у одељку: „Образовни
профил”: „ТЕХНИЧАР ПТТ САОБРАЋАЈА”, утврђује се наставни
програм предмета: „ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК”, за II, III и IV разред.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи
вања у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00079/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
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Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне хе
мијске писмености као оспособљавање за примену хемијских зна
ња у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуац
 ијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних наука
са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и моле
кулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи хе
мијског израчунавања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Ковалент
на веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водонична
веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална веза.
Демонстрациони огледи:
– Бојење пламена.
– Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног
система елемената.
– Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
– Сублимација јода.
– Испитивање поларности молекула воде.
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ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: Масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација.
Демонстрациони огледи
– Добијање и испитивање својстава презасићеног воденог
раствора натријум-ацетата.
– Испитивање растворљивости различитих супстанци у по
ларним и неполарним растварачима.
– Припремање водених раствора одређене количинске кон
центрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежнe кон
центрације реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (природа
реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном кисели
ном истих количинских концентрација; концентрација реактаната:
реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне ки
селине; температура: реакција цинка са 5% воденим раствором хло
роводоничне киселине на 25 °С и на 60 °С; додирна површина реак
таната: реакција калијум-јодида и олово (II)-нитрата; катализатори:
разлагање водоник-пероксида уз катализатор манган (IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе (III)-хлорида у реакцији
гвожђе (III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпе
ратуре (реакција димеризације азот (IV)-оксида).
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и
соли. pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
– Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним индикатором.
– Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и раз
блажене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријумхлорида, чврстог натријум-карбоната и хлороводоничне киселине).
– Титрација раствора јаке киселине јаком базом.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи
– Реакција гвожђе (II)-сулфата са калијум-перманганатом у
киселој и у базној средини.
– Реакција гвожђа са воденим раствором бакар (II)-сулфата.
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. и 14.
групе Периодног система елемената.
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Упоредни преглед и општа својства елемената 1. 2. и 13. гру
пе (алуминијума) Периодног система елемената.
Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификација органских једиње
ња. Основни типови реакција органских једињења.
Полимери. Својства и подела полимера. Пластичне масе –
полипласти (полиетилен, полипропилен, поливинилхлорид, по
лиестри, полиамиди, полистирен, фенолпласти, аминопласти,
епоксидне смоле, полиакрилати, полиуретани, електропроводни
полимери).
Еластомери. Каучук (природни и синтетички). Гума.
Боје и лакови.
Општа својства основних биолошки важних једињења (ами
нокиселина, протеина, угљених хидрата, триац
 илглицерола, вита
мина).
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра
– припремање пенушавих освежавајућих пића
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода
– растварање скроба у топлој и хладној води
– згрушавање протеина лимунском киселином
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хе
мије. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– на хемији се заснива развој многих савремених технологија,
који је значајан показатељ нивоа развијености друштва;
– присутност хемије у готово свим сегемнтима активности
савременог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним
за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
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да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљи
во одабраним садржајима са високом информативном вредношћу
за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако
да мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситу
ације из свакодневног живота. У оквиру овог програма ученици
треба да развију практичну и функционалну хемијску писменост,
односно да достигну ниво хемијске писмености који је потребан
да особа у савременим условима нормално функционише у погле
ду познавања хране и исхране, здравља и услова становања у сва
кодневном животу. У складу са потребама струке треба обрађивати
садржаје о супстанцама које су у саставу актуелних материјала (на
пример, полупроводници, савремени материјали на бази силицију
ма, течни кристали и друго).
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања, највише у домену призвод
ње супстанци које се користе у свакодневном животу и материјала
актуелних за струку. С обзиром да ученици средњошколског уз
раста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих са
држаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске
производње као и употребе одређених супстанци. При томе посеб
но треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неоп
ходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о хе
мијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији
са других наставним предметима, пре свега биологијом, а посебну
пажњу посветити складиштењу и уклањању електронског отпада.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену и
писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следе
ћи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентацио
ни: Основни хемијски појмови (3), Структура супстанци (10); Дис
перзни системи (4), Хемијске реакције (15), Киселине, базе и соли
(5); Оксидоредукционе реакције (6); Хемија елемената и једињења
(27); Хемијски аспекти загађивања животне средине (4).
За образовни профил: ТРАНСПОРТНИ КОМЕРЦИЈАЛИСТА
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
I РАЗРЕД  
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Циљ и задаци
Циљ наставе екологијe и заштитe животне средине је да уче
ници развију еколошку и jeзичку писменост, да развију способно
сти, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да
развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као нау
ку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права буду
ћих генерација на очувану животну средину.
Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да
ученици:
– усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне сре
дине са научног аспекта као основ за професионални развој и на
ставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
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– развију способност критичког мишљења и решавања про
блема;
– развију способност за писану и вербалну комуникацију на
матерњем језику у екологији као науци;
– развијају функционална знања из екологије и заштите жи
вотне средине;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера-јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океан
 а. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
II. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха (сумпор-диоксид,
водоник-сулфид, угљен-моноксид, оксиди азота, озон, угљоводо
ници, флуориди). Утицај времена и климе на процесе загађивања
ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет. Ефекти на ма
теријална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљи
шта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
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посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
Уређивање средине и изградња простора. Принципи и методе
планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
III. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета екологије и заштите
животне средине за образовне профиле у трогодишњим стручним
школама имају ошптеобразовни и стручни карактер и треба да до
принесу професионалном развоју ученика и формирању њихове
опште културе. Истовремено, структура програма даје основу за
боље разумевање садржаја стручних предмета.
Програм је структуир ан тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
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Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији екологије и заштите животне сре
дине са другим наставним предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја предме
та за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи
интегришу различите облике, методе и средства наставног рада и
усклађени су са програмским садржајима, циљевима и задацима
наставе биологије.
За реализацију еколошких садржаја могуће је применити
проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или
биолошку наставну екскурзију. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то
је кабинет. За реализацију програма неопходно је да школа обезбе
ди минимум наставних средстава, што је предвиђено и регулисано
Правилником о нормативу школског простора, опреме и наставних
средстава.
Обзиром да се ученици обучавају за професионалну делат
ност, потребно је када је год то могуће, наставу изводити и у објек
тима изван школског комплекса који се карактеришу друштвеним
значајем. То могу да буду различити објекти у области производ
ње (пољопривредна добра, комбинати за производњу хране и сл.),
објекти научног рада (научни институти, експериментална по
љопривредна добра, експерименталне ветеринарске институци
је, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (природњачки
музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални паркови и
друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају основне
појмове и принципе екологије и концепта одрживог развоја.
На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички од
нос према проблемима загађивања, деградације и заштите живот
не средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права
будућих генерација на очувану животну средину.
На нивоу примене ученици треба да стечена знања из еколо
гије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја
примене у решавању проблема из ове области и показују одгово
ран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.
Савремени наставни процес захтева од наставника пуну ан
гажованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању.
Под тим се подразумева похађање адекватних акредитованих се
минара и праћење савремене научне, стручне и методичке лите
ратуре.
Образовни профили: НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – РЕЧНИ СМЕР,
НАУТИЧКИ ТЕХНИЧАР – ПОМОРСКИ СМЕР И ТЕХНИЧАР
ПТТ САОБ
 РАЋАЈА
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК
ЗАЈЕДНИЧКИ ДЕО ПРОГРАМА
Циљ и задаци
Циљ наставе другог страног језика је овладавање комуни
кативним вештинама и развијање способности и метода учења
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страног језика за потребе струке; развијање сазнајних и интелек
туалних способности ученика, његових хуманистичких, моралних
и естетских ставова; развијање општих и специфичних стратегија
учења и критичког мишљења; развијање способности за самостал
но, аутономно учење, тражење, селекцију и синтезу информација;
овладавање језиком струке, и то у оноликој мери која је неопх одна
да се страни језик користи ради боље информисаности у области
струке и оспособљености за једноставну пословну комуникацију у
усменом и писаном облику.
Задаци наставе страног језика су да ученици:
– буду оспособљени да у школској и ван школској свакоднев
ници могу писмено и усмено да остваре своје намере, диференци
рано и сходно ситуацији;
– продубљују и проширују комуникативне способности и
постављају основе за то да страни језик функционално користе и
после завршетка свог образовања (током студија, у будућем послу
или даљем образовању);
– стекну увид у језичку стварност и буду оспособљени да
уоче контрасте и врше поређења у односу на сопствену стварност;
– буду оспособљени да се компетентно и самосвесно споразу
мевају са људима из других земаља, усвајају норме вербалне и не
вербалне комуникације у складу са специфичностима језика који
уче, као и да наставе, у оквиру формалног образовања и самостал
но, учење и трећег страног језика;
– до краја трећег односно четвртог разреда средње стручне
школе савладају други страни језик до нивоа А2/А2+ ако је у пи
тању почетни ниво, односно до нивоа Б1/Б1+ ако су ученици тај
језик учили већ у основној школи или пак имали недељни фонд
од 4 часа.
Напомена:
Истичемо да ће степен постигнућа по језичким вештинама
варирати, односно да ће рецептивне вештине (разумевање говора
и читање) бити на предвиђеном нивоу, док се за продуктивне ве
штине (говор, интеракција, медијација и писање) може очекивати
да буду за један ниво ниже.
Комуникативне функције:
1. Представљање себе и других
2. Поздрављање (састајање, растанак;формално, неформално,
специфично по регионима)
3. Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бро
јева итд.
4. Давање једноставних упутстава и команди
5. Изражавање молби и захвалности
6. Изражавање извињења
7. Изражавање потврде и негирање
8. Изражавање допадања и недопадања
9. Изражавање физичких сензација и потреба
10. Исказивање просторних и временских односа
11. Давање и тражење информација и обавештења
12. Описивање и упоређивање лица и предмета
13. Изрицање забране и реаговање на забрану
14. Изражавање припадања и поседовања
15. Скретање пажње
16. Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
17. Тражење и давање дозволе
18. Исказивање честитки
19. Исказивање препоруке
20. Изражавање хитности и обавезности
21. Исказивање сумње и несигурности
Тематика:
Тематика обухвата како теме везане непосредно за струку
тако и теме из свакодневног живота.
Стручна тематика
Различити типови текстова у настави (шематски прикази,
упутства о примени апарата, инструмената или пак материјала,
хемикалија, рецепти, декларације, краћи стручни текстови чији је

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

садржај релевантан за тематске садржаје стручних предмета, из
вештаји, каталози, програми сајамских активности и сл) треба да
садрже следећу тематику вазану за струку:
– Материјали, средства, сировине, препарати, намиринице
– Алати, машине и уређаји, прибор за рад, инструменти, опрема
– Припрема, производња, паковање, складиштење и контро
ла производа
– Организација и процес рада, пружање услуга, организација
фирме, предузећа, области деловања, структура предузећа, фирме
– Људски ресурси унутар фирме: звања, опис послова, одго
ворности и обавезе
– Прописана документација везана за струку и папири од
вредности (ваучери, менице, потврде, формулари)
– Мере заштите и очувања радне и животне средине
– Праћење новина у области струке
– Пословна комуникација на страном језику релевантна за
струку
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Теме које се тичу свакодневног живота и рада у породици,
школи и месту у коме ученик живи (у земљама чији се језик учи
и нашој земљи), интегришу се у нове шире теме: краћа путовања,
посета позоришту, музеју, знаменитим местима. Основни подаци
из историје и културе народа чији се језик учи и наших народа.
Општа географска обележја и туристичка подручја земаља
чији се језик учи. Главни град. Новац и карактеристични обичаји.
Природне лепоте, туристички центри и природна богатства
земаља чији се језик учи и наше земље.
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Теме из савременог живота у земљама чији се језик учи и на
шој земљи. Културно-историјски споменици и друге знаменитости
карактеристичне за разумевање културе и обичаја народа чији се
језик учи. Примери људске солидарности. Заштита човекове сре
дине. Спортске и друге активности младих.
Национални празници и обичаји. Путовања (превозна сред
ства, информације на станици, аеродрому, туристичкој агенцији,
хотелу и ресторану).
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часова годишње)
Живот и рад ученика у школи и ван ње. Школовање и избор
занимања. Међународна сарадња омладине. Актуелне теме из сва
кодневног друштвеног живота у земљама чији се језик учи и нашој
земљи. Средства јавног информисања. Достигнућа савремене нау
ке и технике. Из живота и рада знаменитих људи. Културно-исто
ријско благо. Приказ знаменитости наше земље странцу.
Школски писмени задаци: по један писмени задатак у сваком
полугодишту.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
РЕЧЕНИЦА
– Независно сложена реченица са and, but, or, neither .... nor
They went to the theatre and we went to the cinema. She neither
sings nor dances.
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– Питања
а) »WH« questions
Where are you going?
б) Кратка питања:
When? Where? Why?
в) Tag questions (R)
She is coming, isn’t she?
– Функционални типови реченица:
а) Облици који имају функцију изјава:
I feel very tired today.
б) Облици који имају функцију питања:
You аre coming/
в) Облици који имају функцију заповести:
Go away! Wall you open the window, please?
– Неуправни говор
а) изјаве – уводни глагол у једном од садашњих времена:
I am havimg breakfast« She says that she is having breakfast.
б) молбе, захтеви, наредбе:
»Give me the book!« She told me to give her the book.
»Pass me the book, please«, He asked me to pas him the book.
в) питања – уводни глагол y једном од садашњих времена:
– Yes/No questions.
»Are you cоming with us?« He asks us if we are coming with
them,
– »WH« questions
»Where do you livе?« He wants to know where I live.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
Одређени члан уз називе планинских венаца, имена земаља:
the Alps, the Netherlands
– Одређени члан уз именице једине у својој врсти (the sun,
the moon)
– Неодређени члан y изразима за меру, количину
и време:
two pounds a yard, 10 dinars a kilo, 90 km an hour
– Hyлти члан уз називе континената, језера, земаља, планина,
острва:
America, Lake Michigan, England, Ben Nevis, Greenland.
2. Именице
– Множина најчешћих сложеница: armchairs, postmen passers
by и др.
– Именице са глаголом у једнини (news, information и до.)
What’s the news? I’ve got some very useful information.
– Именице ca глаголом y множини (people, cattleи др.)
There were many people in the street. The cattle are grazing.
– Други номинали – герунда) y функцији субјекта
Painting as а Mice hobby,
б) y функцији објекта
I likе reading.
– Саксонски генитив ca именицом y множини.
– Заменички облици.
3. Заменице
– Повратне заменице:
John has hunt himself.
– Присвојне заменице: The book I found was here.
– Неодређене заменице (some, any и сложенице ca some «any/
somebody, someone, something; anybody, anyone, anything)
Something very interesting happened to ire last night. Anyone can
do that. He didn’t see anything.
4. Детерминатори
– Упитни детерминатори
What books do you read? Whose daughter is she?
– Одрични детерминатор: no
There’s no butter in the fridge. He has no friends.
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5. Придеви
– Аналитички компаратив и суперлатив: popular – more po
pular – the most popular
– Неправилно поређење:
He is better than Paul. Is he really the worst pupil in his school?
6. Бројеви
Прости бројеви преко 100.
7. Партитативни квантификатори:
a slice of bread, a bottle of wane и др.
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање:
– The Simple Past Tense најчешћих неправилних глагола
– The Present Perfect Tense
а) за радњу која ce управо завршила:
Mary has just arrived. He has finished it at. last.
б) y резултативном значењу:
Who has broken the glass?
– BE GOING TO за изражавање намере y будућности:
John is going to leave soon.
– The Fast Continuous Terse
а) за истицање дужег трајања. једне прошле радње у односу
на другу прошлу радњу:
He was sitting in his garden when I saw him.
б) за истицање трајности радње:
They were training all afternoon yesterday.
– Императив – прво и треће лице једнине и треће лице мно
жине (R)
Let me do it! Let them go!
– Непотпуни глаголи:
а) can, could {simple past)
I couldn’t come earlier
б) must, bad to {simple past)
I had to see im. Why did you have to leav e so early?
в) may (значење давале)
May I take your pen, please? Yon may go now.
– Најчешћи двочлани глаголи (фразални и предлошки):
look forward, look for, depend on и др.
2. Прилози
– Извођење прилога:
She always drives slowly.
– Прилог well
You have done it well.
3. Везници
and, but, or; neither.., nor
IV. TBOPБA РЕЧИ
Најчешћи префинси и суфикси за творбу придева: -il, im-, irun -able, -ful, -les. -y и др.
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Најчешћи идиоми и фразе.
VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Употреба двојезичних речника.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
1. Сложена реченица:
а) Релативне клауз е:
Is this the girl whose mother is very ill?
The man (that) you saw yesterday is my father. (обратити па
жњу на контактне реченице).
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б) Адвербијалне клаузе:
– за поређење:
He runs fаster than I do.
– за место:
I don’t know where he lives.
– за време:
I haven’t seen him since he left school.
2. Слагање времена:
I know that he Bices/liked/ will Mke you. He was sure he would
come again.
3. Неуправни говор
а) слагање времена y потврдној реченици (глагол главне рече
нице у једном од прошлих времена
»I´ll meet him tomorrow.« She said she would meet him the fol
lowing day.
б) слагање времена у yпитнoj реченици (глагол главне рече
нице у једном од прошлих времена):
– Yes/No questions
»Have you ever been to London?« He asked me if I had ever been
to London.
– »WH« questions
»Where does Peter live?« He wanted to know where Peter lived.
4. Питања:
– Tag questions
You will come, won´t you?
– Учтива питања:
Would you give me the book, please?
II. ИМЕНИЧКА ГРУПA
1. Члан
– Одређени члан испред презимена у множини, испред нази
ва музичких инструмената, у предлошким фразама:
The Smiths have moved to another flat. She plays the piano.
He came early in the morning.
– Неодр еђени члан у узвичним реченицама:
– What a day! What a mess!
Нулти члан y изразима by car/bus и др.
I еnјоу travelling by bus.
2. Именице
– Адјективална употреба именица:
She likes cheese pie. Who has seen the film »Love Story?«
– Плуралиа тантунтум: scissors, spectacles, trousers
– Саксонски генитив – елиптична употреба:
– Tonight we are going to Bill. My car is faster than John’s.
3. Заменички облици
Заменице
– Узајамно-повратне заменице – each other, one another
Tom amd Mary have known each other for years. We must under
stand one another if we want to Mve together.
– Релативне заменице – who, which, whose, what, that
This is the man who you met last light. The book which I brought
this morning as Mary’s. Say what you think of Mm. I saw the man that
you told me about.
– Одричне заменице (none, сложенице ca no – nobody, no one,
nothing)
I saw nobody and heard aothing. None of us is getting any younger,
4. Придеви
– Обновити поређење придева:
– Придеви у номиналној функцији:
the rich, the poor, the blind, the mute и др.
He’s collecting money fbr the poor.
5. Бројеви.
Четири рачунске радње.
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III ГЛАГОЛСКА ГРУПА

1. Глаголи
– Време и аспект глагола – обнављање:
– The Present Perfect Tetnse
а) уз прилоге ever, never, since, for, lately
Have you ever been fto London? I have never seen a mummy,
I haven’t seen him since last Monday. He has been 111 for two
weeks now. Have you seen a good film lately?
б) y континуативном значењу:
Havе you been to the cinema this week?
– The Past Perfect Tense
She told me Ms name as soon as he had left.
– The Present Perfect Continuous Tense
– I’ve been working here for tan years now.
– Непотпуни глаголи – should, would, ought to
a) ca инфинитивом презента:
You should go to the dentist. Would you do me a favour?
You ought to finish it tm time.
6) са инфинитивом перфекта
You should have done it on time. Why didn’t you?
b) WOULD/USED TO за радњу која ce понављала y прошлости
While he lived in the country he would/used to get up early and
go for long walks.
Герунд
а) после предлога:
She left without saying a word. She is fond of read ing,
б) после глагола: enjoy, keep on, prefer, avoid и др.
– The Passive Voic e – simple present/past.
English as spoken all over the world. This book was published
lasst month.
2. Прилози
Поређење прилога:
fast – faster – fastest; cleverly-more cleverly-most cleverly
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Најчешћи префикси и суфикси за творбу глагола: dis-, mis-,
re-, un-; -en, -ize, -fy
VII. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Структура и коришћење једнојезичних речника.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
I. РЕЧЕНИЦА
1. Сложена реченица
а) Адвербијалне клаузе
– намерна
He went to the airport to see Mary off.
– узрочна
We camped there because it was too dark to go on.
б) погодбене реченице
– реална
I shall understand you better if you speak slowly.
– потенцијална
If I had the book, I would give it to you.
– иреална (Р)
If I had seen him, I would have told him to come.
II. ИМЕНИЧКА ГРУПА
1. Члан
а) Обновити научене употребе члана.
б) Одређени члан уз градивне именице, називе годишњих
доба, обеда, уз називе институција, хотела
The milk I bought yesterday was sour. I´ll always remember the
spring of 1975. The supper I had last night was very good.
He booked a room ar the Metropol.
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в) Нулти члан уз делове дана (са предлогом at)
at sunset
г) Члан уз називе новина и часописа –Vogue, The New York
Times
2. Именице
а) Обновити множину именица
б) Генитив мере
a two miles´s walk, a day´s work
в) Дупли генитив (Р)
a friend of his father´s
3. Заменички облици
а) Заменице
– Обновити научене заменице
– Безлична употреба личних заменица множине (we, you,
they)
They say she left him years ago.
– Неодређено ONE
I needed a pen and he gave me one.
– Опште заменице (each, all, сложенице са every, everybody,
everyone, everything)
Everybody liked him. He knew everyone. I know everything.
Each had a book. He was sorry for them all.
б) Детерминатори
– Обновити научене детерминаторе
– Општи детерминатори
every, each, all
He comes here every day. Each boy got an apple. He works all day.
4. Придеви
Обнављање употребе и поређења придева.
5. Бројеви
Децимали, разломци
III. ГЛАГОЛСКА ГРУПА
1. Глаголи
а) Време и аспект глагола – обновити
б) The Present Perfect Continuous
She has been living here since 1980.
в) The Passive Voice (future, present perfect)
Your letter will be delivered tomorrow. His books have been tran
slated into English:
г) Герунд
После придева worth, busy
She was busy peeling the apple. The exibition is worth seeing.
д) Инфинитив
Инфинитив са ТО и без ТО (bare infinitive)
Are you ready to go now? I must finish this homework.
He makes us work very hard. I saw him cross the street.
После упитних речи
I don´t know how to open this box. I´ve no idea which bus to take.
После придева (Р)
I´m glad to have met you. This bag is too heavy to carry.
ђ) Партиципи
Партиципи као адјективали
stolen money, running water
е) Непотпуни глаголи
can (be able to, be allowed to)
Can I use your phone, please?
could
Could I use your phone?
must (have to)
I must try to be nicer to him. I have to go home.
Двочлани глаголи (фразални и предлошки) – take part, gi
ve up, call on и др.
2. Прилози
а) Конверзија прилога и придева
early, fast pretty и др.
She´s a pretty girl. It´s pretty hard for us to understand him.
This is a fast car. He runs fast.
б) изведени са -ly уз промену значења (hard near и др.)
He works hard. He hardly works at all.
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3. Предлози
Систематизација предлога за време, правац кретања, место и
начин.
IV. ТВОРБА РЕЧИ
Творба сложеница и деминутива.
V. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Идиоми и фразе.
VI. ЛЕКСИКОГРАФИЈА
Речник синонима, речник изговора.
ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
( 2 часа недељно, 70 часова годишње)
Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Фонетика и ортографија
Правилна употреба акцента. Правилна употреба апострофа.
Синтакса
Зависне реченице: временска са quando, mentre, mentre che,
dopo che.
Узрочне: Vado a passeggio perché fa bel tempo.
Намерне: Siamo in Italia per imparare la lingua italiana.
Узвичне: Che vergogna!
Независне сложене реченице: I due amici sono al bar e parlano
di come hanno passato il fine settimana.
Неуправни говор:
а) изјаве: Tuo zio dice che Belgrado è una bella città.
б) молбе, захтеви, наредбе: Ti ha chies to di avere pazianza e di
aspettare ancora dieci minuti.
в) питања: Roberto domanda a Paolo se marta è italiana.
Члан
Проширивање знања о употреби одређеног и неодређеног
члана.
Најважнија правила о употреби члана уз властите именице.
Употреба члана уз географске појмове.
Именица
Множина именица (nomi mobili) (il ragazzo, la ragazza, il pro
fessore, la professoressa, l`uomo, la donna...), именице на - tore: -l`at
tore, l`attrice.
Имена животиња, воћака и плодова.
Заменице
Ненаглашене личне заменице у функцији индиректног (mi, ti,
Le gli, le, ci, vi, gli) и директног објекта (mi, ti, La, lo, la, ci, vi, li, le).
Место ненаглашених личних заменица уз глагол, уз модалне гла
голе, уз облике инфинитива, партиципа прошлог (passato prossimo).
Здружени облици ненаглашених личних заменица.
Повратне заменице.
Придеви
Поређење придева: позитив, компаратив, релативни суперла
тив. Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога molto, troppo. Суфикс - issimo.
Troppo, molto, parecchio, tanto, poco у функцији придева.
Придев bello и quello
Бројеви до 1000 и више хиљада.
Глагол
Прошло несвршено време (imperfetto) правилних и неправил
них глагола. Употреба имперфекта.
Претпрошло свршено време (trapassato prossimo).
Прошло време погодбеног начина (condizionale passato).
Употреба погодбеног начина.
Прилог
Поређење прилога
Начински прилози на -mente
Troppo, molto, parecchio, tanto, poco у функцији прилога (Ab
biamo mangiato tanto. Hanno bevuto parecchio)
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Предлози
Проширивање знања о употреби предлога.
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседо
вање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и,
касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој лите
ратури одговарајућег квалитета. Подстицати га на промишљање о
италијанском језику, страним језицима, матерњем језику и језику
уопште као изражајном средству. Подстицати га на контакт са пи
саном литературом, електронским садржајима и сл.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Употреба члана уз властита имена: Il buon Carlo, la Magna
ni..., имена градова L`antica Roma... Il Cair o, la Mecca, L`Aia...
Именица
Неке неправилности именица мушког и женског рода (il poeta
-i poeti, la guardia...)
Дефектне именице са облицима само за једнину или множи
ну (gli occhiali, le forbici...)
Заменице
Преглед свих облика здружених ненаглашених заменица.
Ненаглашене личне заменице, рефлексивне заменице уз об
лике инфинитива, герунда, императива, апсолутног партиципа и
речцу ecco
Повратне заменице
Релативне заменице (облици che, cui и il quale)
Придеви
Облици придева santo
Синтетички (органски) облици компаратива и суперлатива
(релативног и апсолутног) придева piccolo, grande, buono, cattivo.
Разлика у значењу између аналитичких и синтетичких облика ком
паратива и суперлатива (più grande: maggiore; più buono: migliore).
Алтерација придева, лажна алтерација.
Глаголи
Заповедни начин (Imperativo). Одрични облици заповедног
начина
Глаголски прилог садашњи, герунд (Gerundio) Употреба ге
рунда,
Структура stare + gerundio (Sto leggendo un libro interessante)
Конјунктив садашњег времена (Congiuntivo presente), прошло
време конјунктива (Congiuntivo passato). Употреба конјунктива у
зависним реченицама.
Прошло несвршено време конјунктива (Congiuntivo imperfet
to), претпрошло свршено времена конјунктива (Congiuntivo trapas
sato). Употреба конјунктива у зависним реченицама.
Прилози
Поређење прилога bene, male, molto, poco.
Предлози
Употреба предлога у разним врстама реченица. Предлошки
изрази.
Синтакса
Релативне реченице: Questo è il libro che mi piace di più.
Компаративне: Hanno portato meno di quello che avevo aspet
tato.
Последичне: Sono talmente stanco che non riesco di stare in piedi.
Субјекатске, објекатске
Лексикологија
Грађење именица суфиксима -ante, -ente, -enza, -ezza, -eria...
(cantante, partenza, dolcezza...)
Алтерација именица и придева.
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседо
вање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и,
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касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој лите
ратури одговарајућег квалитета. Подстицати га на промишљање о
италијанском језику, страним језицима, матерњем језику и језику
уопште као изражајном средству. Подстицати га на контакт са пи
саном литературом, електронским садржајима и сл.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Ортографија
Именице с етимолошким „i” (crociera, coscienza и сл.).
Дељење речи на слогове.
Члан
Правила о изостављању члана. Глаголи nominare, eleggere,
dichiarare.
Изостављање, односно употреба члана у набрајањима.
Именица
Основни деривативни суфикси и префикси.
Лажне алтерације.
Именице са двојним облицима за множину (nomi sovrabbon
danti).
Именице са неправилном множином (tempio - templi, dio - dei
и сл.).
Творба сложених именица и множина таквих именица (ком
бинације именице, глагола и прилога: lavastoviglie, lavasciuga; but
tafuori; benestare и сл.).
Придев
Положај придева у односу на именицу.
Разлике у значењу придева у зависности од његовог положа
ја у односу на именицу (дескриптивна и дистинктивна функција
придева).
Неодређени придеви: ogni, qualche, qualunque, qualsiasi.
Присвојни придев altrui.
Заменица
Показне заменице costui / costei / costoro; colui / colei / coloro.
Показне заменице ques ti, quegli.
Неодређене заменице chiunque и altri.
Глагол
Passato remoto правилних и неправилних глагола.
Основне информације о давнопрошлом свршеном времену
(Trapassato remoto).
Основна значења и употреба прошлих времена.
Апсолутна употреба:
герунда садашњег и прошлог (gerundio presente, gerundio pas
sato)
партиципа прошлог (participio passato).
Партицип презента (participio presente) с глаголском вредно
шћу (La fontana ha una statua raffiguarante un pesce).
Прилог
Класификација прилога на основу морфолошких особина
(прости, изведени, сложени прилози и прилошки изрази).
Прилог dovunque.
Предлог
Разликовање прилога од предлога (È entrato dentro; È entrato
dentro la casa).
Синтакса
Зависне реченице:
– limitativa (Per quello che ne sappiamo, non dovrebbe piovere).
– eccettuativa (Ci vediamo stasera, a meno che...).
– esclusiva (È andato via senza che abbia detto niente).
Хипотетички период.
Употреба imperfetta уместо condizionale passato и congiuntivo
trapassato у иреалним хипотезама.
Употреба imperfetta уместо condizionale passato у служби бу
дућности у прошлости.
Слагање партиципа прошлог у функцији временске или
узрочне реченице са: објектом (код прелазних глагола: Prese le chi
avi, marco usci di corsa); субјектом (код непрелазних и повратних
глагола: Tornata a casa, Luisa fece una doccia).
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Зависна временска реченица која темпорално претходи глав
ној: експлицитне (trapassato prossimo) и имплицитне варијанте (in
finito passato, gerundio passato, participio passato).
Каузативно fare и ненаглашене личне заменице (Fammi vede
re. L`ho pregato di non farglielo toccare).
Измештање прилошке одредбе за место испред предиката и
употреба речца ci и ne (A Firenze ci vado spesso. Di amici ne ho tanti).
Пасивна структура andare + participio passato (Questo vino va
bevuto subito).
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседо
вање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и,
касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој лите
ратури одговарајућег квалитета. Подстицати га на промишљање о
италијанском језику, страним језицима, матерњем језику и језику
уопште као изражајном средству. Подстицати га на контакт са пи
саном литературом, електронским садржајима и сл.
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Уз коришћење реченичних модела обрађених у првој го
дини увести следеће нове изразе и облике.
Ред речи у просто проширеној реченици
Негативна питања:
Инфинитив са „ zu” уз неке глаголе и изразе
Зависно сложене реченице (положај глагола и глагола са на
глашеним префиксом).
Временске реченице (wenn, als, bis, während)
Als die Stunde endete, gingen wir in den Park. Wenn er Zeit hat,
spielen wir Schach. Ich werde warten, bis du kommst. Während wir
Fussball spielen, kannst du ins Kino gehen.
Узрочне реченице (weil, da)
Er kann nicht kommen, weil er dem Vater helfen muss.
Dа er dem Vater helfen muss, kann er nicht kommen.
Кондиционалне реченице реалне (wenn)
Wenn du Lust hast, komm mit ins Kino! Wenn sein Freund
wünscht, gehen wir heute ins Konzert.
Конјуктив у самосталној реченици (жеља, претпоставка):
Hätte ich mehr Zeit! Du könntest Recht haben!
Глаголи – плусквамперфект индикатива и валентност глагола
(појам, основни модели, допуне: субјекат, допуне у генитиву, да
тиву и акузативу):
Er war spät gekommen. Ich hatte meine Schlüssel verloren.
Mein e Schwester hat mich eingeladen.
Das Gesetz bedarf der Zustimmung aller Mitglieder.
Du hilfst mir.
Члан – одређени и неодређени у свим падежима једнине и
множине; одређени члан уз географске појмове; називе земаља му
шког и женског рода, река, планина, мора, затим уз имена годи
шњих доба, месеци, дана у недељи.
Sie waren аm Schwarzen Меег. Er lebt in der Türkei. Der Montag
ist dar erste Tag in der Woche. Der Sommer ist die heißeste Jahreszeit.
Нулти члан – лична имeна, називи земаља средњег рода,
имена градова, континената, предикативно употребљени називи
занимања, градивне именице, узвици и изрази:
Berlin ist die Hauptstadt der BRD. Ich soll Milch, Brot, und But
ter kaufen. Hilfe! Ins Bett gehen; zu Wort kommen.
Заменице – личне, показне, присвојне заменице, »man«и »es«
као субјекат:
Hast du meinen Bruder gesehen? Gib mir dein Heft, bitte! Hast
du diese CD gehört? Das darf man nicht tun. Es ist nicht leicht, mit dir
zu leben.
Придеви – преглeд придевских променa, поређење придева,
редни бројеви:
Das war eine interessante Ausstellung. Ich habe heute einen guten
Film gesehen. Wir fahren mit dem letzen Bus. Er war immer der beste
Schüler in unserer Klasse.
Heute ist der 15. Januar.
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Бројеви – oсновне рачунске радње.
– Бројеви за множење (zweifach, mehrfach, vielfach).
– Бројеви за расподелу (је drei Teller, zu zweit).
– Разломачки бројеви (ein Driettel; ein Viertel, die Hälfte).
– Бројеви за понављање (einmal, zweimal, paarmal).
– Прилози за ређање (erstens, zweitens, drittens).
Творба речи – сложенице, префигирање глагола, изведене
именице и придеви:
Hochschule, Schulzimmer, Schulhof, aufstehen, einziehen, Ein
heit, Schönheit, Freundschaft, Frölichkeit, zeitig , herzlich.
Лексикографија
Употреба двојезичних речника.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Синтакса
Валентност глагола и основни реченични модели - даље до
пуне:
Wir denken an die Zukunft. Er wohnt in Novi Sad. Wir fahren
nach Deutschland. Er ist mein Freund. Sie ist durstig. Ich frage mich,
ob du kommst.
Номиналне и придевске фразе – валентност најфреквентни
јих именица и валентност најфреквентнијих придева:
Dieses dicke langweilige Buch.
Der alte Hut unseres Lehrers; sehr schnell; höchst interessant; re
ich an Kupfer; stolz auf mich.
Пасивне конструкције
Пасив радње (презент, претерит):
Dieses Buch wird viel gelesen. Darüber wird oft gesprochen. In
unseren Schulen wurde Sport getrieben. Ihre Leistungen wurden viel
gelobt.
Пасив стања (презент, претерит):
Dieser Roman ist schon übersetzt. Sind die Aufgaben noch nicht
gelöst? Die Ausstellung war gut vorbereitet.. Nein, sie waren nicht ein
geladen.
Зависно сложене реченице
Временска реченица (nachdem)
Слагање времена:
Nachdem sie das gehört hatte, begann sie zu weinen.
Кондиционалне реченице- потенцијалне и иреалне (са „wenn”
или без њега):
Wenn es noch Zeit gäbe, würde ich gern die Stadt besichtigen.
Wenn er das gehört hätte (Hätte er das gehört), wäre er glücklich ge
wesen.
Намерне реченице (damit)
Ich sage es, damit du es begreifst.
Начинске реченице (indem, ohne dass, statt dass):
Er redete, indem er das Bild betrachtete. Er ging aus dem Zimmer,
ohne dass es jemand bemerkte.
Релативне реченице и примена релативних заменица:
Hier ist das Buch, das du lesen sollst. Das war der Bus, den wir
nehmen sollten.
Инфинитивне конструкције са „zu”, „um zu”, „ohne zu” и
„statt zu”:
Sie hat keine Lust mitzukommen. Er hörte mir zu, ohne etwas zu
sagen.
Морфологија
Глаголи – конјуктив имперфекта и плусквамперфекта и функ
ционални глаголи у перифрастичним изразима.
Заменички прилози
Предлози са генитивом
Прилози за време, место, узрок и начин
Лексикологија – фразе и изрази, лексикализовани спојеви
речи, идиоми.
Полусложенице, деривација по врстама речи.
Лексикографија
Структура и коришћење једнојезичних речника.
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IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Систематизација пређеног програма.
Глаголи:
– глаголи са пуним значењем; помоћни глаголи, модални гла
голи, модалитетни глаголи:
Sein + zu, haben + zu, pflegen + zu, sich lohnen + zu
– инфинитивни глаголи (sehen, hören, lassen)
– функционални глаголи (in Bewegung setzen, zur Verfügung
stellen)
– валентност глагола
Именице: класификација именица по промени у свим паде
жима једнине и множине; употреба одређеног и неодређеног члана)
Заменице: промена личних, присвојних, показних, поврат
них, неодр еђених, упитних по подежима и њихова употреба у од
носу на наш језик.
Придеви: атрибутивна и предикативна употреба и поређење
придева.
Бројеви: не по функцији у реченици, већ по семантичким
критеријумима.
– општи, редни, бројеви за понављање, бројеви за множење,
бројеви за разврставање, разломачки бројеви, прилози за ређање.
Синтакса
Валентност глагола, придева и именица са тежиштем на раз
ликама у српском и немачком језику:
Er ähnelt seinem Vater. Sie ist zu allem fähig. Hoffnung auf bes
sere Zukunft. Mangel an Kohle.
Допунска реченица
Es fruet mich, dass du gekommen bist. Ich entsinne mich nicht,
ihn je gesehen zu haben.
Ich weiß nicht, dass du gekommen bist. Ich weiß nicht, wo er ge
blieben ist.
Зависно сложене реченице
Последичне реченице
(so...dass, nicht so .... als dass – глагол у конјуктиву претерита);
Er ist so taub, dass es nichts gehört hat. Er ist nicht so taub, als
dass er nichts hören könnte.
Поредбене реченице (wie, als, als ob, als wenn – глагол у кон
јуктиву ):
Es war so leicht wie wir es erwartet hatten. Es war leichter, als wir
erwartet hatten. Sie sehen aus, als ob sie die ganze Nacht nicht geschla
fen habe/ hätte. Er redete, als ob er alles wüsste.
Допунске реченице (obwohl, onschon)
Obwohl es schon spät war, wollte er nicht nach Hause gehen.
Заменичке фразе
Du in der letzten Bank,  er als Direktor,  wir Serben, ich armer
Mensch
Модални глаголи – перфекат за изражавање жеља, предпо
ставки и слично:
Er hat nicht kommen wollen.
Sie will in Wien gelebt haben.
Sein Vater soll sehr alt sein.
Das dürfte nicht lange dauern.
Партицип презента и перфекта ( атрибутивна и предика
тивна употреба)
Das schlafende Kind; der verlorene Ring; er hörte schweigend zu.
Vor der Reise zurückgekehrt traf er niemanden zu Hause an.
Морфологија
Негација са: keineswegs, nirgendwo, nirgendwohin, niemand, ni
emals, weder...noch.
Er wird uns niemals verlassen.
Sie ist weder faul noch dumm.
Лексикологија
Значење речи (основна)
Лексикографија
Структура и коришћење стручног речника.
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РУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Реченица
Реченица са субјектом типа мы с тобой (Мы с братом будем
решать задачи).
Реченице са атрибутом израженим придевима и присвојним
заменицама у различитим падежима (Я читаю интересную книгу;
Он думает о красивой девушке; У моег о хорошего друга есть брат).
Реченице с предикатом типа: должен, нужно, надо, неопхо
димо + инфинитив (Я должен учиться; Мне нужно учиться).
Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а)
генитивом и предлозима: у, около, вокруг, возле; б) акузитивом с
предлозима под, за; в) инструменталом с предлозима: под, за, над,
перед. Реченице с прилошким одредбама за време израженим: а)
генитивом – исказивање датума; б) акузативом с предлогом в; в)
локативом с предлогом в.
Реченице с прилошком одредбом за циљ израженом инфини
тивом.
Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим ин
струменталом (уз глаголе типа болеть).
Директан и индиректан говор.
Именице
Промена именица женског рода на -ъ. Промена средњег ро
да на -мя. Систематизација облика генитива множине свих типова
именица.
Заменице
Промена придевских заменица.
Придеви
Дужи и краћи облик придева. Атрибутивна и предикативна
употреба придева.
Бројеви
Промена редних бројева.
Глаголи
Видски парови са различитим коренима: брать - взятъ, гово
рить - сказать, класть - положить, ложиться - лечь, седиться - сесть.
Перфекат глагола са основом на сугласник. Императив (1 л. мн.,
3. л. јед. и мн.). Глаголи кретања: бегать - бежать, нести - носить.
Прилози
Прилози за количину типа: достаточно, немного, несколько.
Предлози
Најчешће употребљавани предлози: у, около, вокруг, возде,
для с генитивом; к са дативом; за, под с акузативом; за, под, над,
перед с инструменталом.
Изговор, читање, писање
Током друге године учења ученици треба да:
– схвате систем обележавања мекоће у руском језику, као и да
у потпуности савладају његову практичну примену;
– усвоје правилан изговор ненаглашених самогласника, по
себно е, я;
– овладају правилним изговором речи са сугласничким гру
пама у којима се поједини сугласници не изговарају (здравствуй,
солнце, сердце и сл.);
– схвате функцију ъ, ь испред я, е ë, э, и;
У овом разреду систематизовати знања о руском гласовном
систему, правилима читања и писања.
Лексикографија
Употреба двојезичних речника.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Реченица
Реченица с предикатом израженим потенцијалом.
Реченица са атрибутом израженим: а) компаративом, б) су
перлативом.
Реченице са прилошким одредбама за место израженим: а)
генитивом с предлозима из – за, из – под; б) акузативом с предло
зима через, сквозь; в) инструменталом с предлогом между.
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Реченице с прилошким одредбама за време израженим: а) да
тивом с предлогом по (по вторникам, по ночам и сл.); б) дативом с
предлогом к (к вечеру, к Первому мая и сл.); в) инструменталом с
предлогом перед (перед уроком).
Реченице с прилошким одредбама за циљ израженим: а) да
тивом с предлогом к (уз глаголе типа готовиться к кому – чему);
б) инструменталом с предлогом за (уз глаголе кретања, на пример:
идти за хлебом); в) генитовом с предлогом для.
Реченице с прилошким одредбама за узрок израженим: а) ге
нитивом с предлозима из-за, от; б) дативом с предлогом по.
Реченице с прилошким одредбама израженим глаголским
прилозима.
Именице
Генитив једнине на -у; локатив једнине на -у; номинатив мно
жине на -а, -я. Промена именица на -ата, -ята, -анин, -янин. Имени
це којима се означавају људи по националној, социјалној и терито
ријалној припадности.
Заменице
Употреба и значење неодређених (кто-то, кто-нибудь, что-то,
что-нибудь, чей-то, чей-нибудь) и одричних заменица (не с кем, не
о чëм).
Придеви
Компаратив и суперлатив - грађење и употреба.
Бројеви
Промена основних бројева.
Глаголи
Потенцијал. Глаголски прилози. Глаголи кретања: вести-во
дить, вести-возить, лететь-летать и др.
Прилози
Поређење прилога.
Лексика
Синоними, хомоними, међујезички хомоними.
Лексикографија
Структура и коришћење једнојезичних речника.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Реченица
Партиципске конструкције. Зависно сложене реченице: ис
казне, односне, временске, намерне, узрочне, циљне и условне.
Претварање партиципских конструкција у сложене реченице и
обратно. Развијање прилошких одредби у зависну реченицу; кон
дензовање зависних реченица у прилошке одредбе.
Именице
Систематизација промене именица. Непроменљиве именице.
Сингуларија и плуралија тантум. Именице општег рода. Именице
придевског и партиципског порекла. Деминутиви.
Заменице
Систематизација заменица.
Придеви
Систематизација промене и употребе придева.
Бројеви
Употреба основних бројева – систематизација.
Глаголи
Систематизација раније обрађених глаголских облика. Парти
ципи. Глаголи кретања са префиксима. Систематизација усвојених
глагола који се рекцијски разликују од еквивалентних глагола у ма
терњем језику ученика.
Прилози
Систематизација прилога за време, место, начин, количину.
Нарочиту пажњу посветити правилној употреби прилога за место:
там-туда, здесь-сюда, где-куда и сл.
Предлози
Класификација предлога према употреби уз падеже. Указива
ње на разлике у употреби руских предлога у односу на предлоге у
матерњем језику.
Везници
Најефикаснији везници у сложеној реченици.
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Лексика
Многозначност речи. Антоними, пароними, међујезички хо
моними и пароними. Сложенице.
Лексикографија
Речници синонима, хомонима, антонима; фразеолошки реч
ници.
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Садржаје из прве године интегрисати у нове облике и кори
стити у различитим говорним ситуацијама већ усвојеном и новом
лексиком.
Изрази:
Il faut + инфинитив
Il faut travailler.
On doit + инфинитив
On doit servir...
Како поставити питања:
a) par l´intonation seule:
Tu viens chez moi? Oui,... Non,...
б) est-ce que...
Est-ce que c´est fini?
qu´est-ce que
Quest-ce que vous faites?
в) par l´inversion
Vient-il ce soir? Descendez-vous dans notrehôtel?
г) pronoms interrogatifs (qui-sujet et objet) à qui, de qui, à quoi,
avec qui, pour qui...
Qui est venu? Que fait-il?
De quoi s´agit-il? A quoi pencez-vous? Pour qui est cette lettre?
д) adjectifs interrogatifs
Quelle est son adresse?
Quel pays allez-vous visiter?
ђ) adverbes interrogatifs
Qù va-t-il? D´où vient-il?
Depuis quand attendez-vous ici?
Comment est-il venu? (en voiture, par le train, à pied, à bicyclette,...)
Pourquoi va-t-elle à Belgrade? Parce qu´elle veut voir la ville.
Les questions indirectes:
Dites-moi combien de garçons travaillent ici. Je vous demande
pourquoi il part.
У оквиру ових структура обрађују се следећи граматички об
лици:
Groupe du nom
Слагање детерминанта са именицом у роду и броју, уз
уочавање разлика у изговору и препознавање наставака у тек
сту. Употреба одређеног или неодређеног члана у најтипични
јим случајевима и главна правила о употреби именица без чла
на. Преглед детерминанта (из прошле године) допунити: tous les
déterminants possessifs; les déterminants indéfinis: chaque, autre, cer
tain, quelques; tout (у различитим значењима као: tout le pays, tout
pays indépendant, tous les pays...). Могућности казивања посесив
ности (поред adjectifs possessifs) и помоћу à moi, à toi... итд.
Groupe du verbe
Passé composé – avec avoir et avec être – уз указивање на сла
гање са партиципом када се такви случајеви појаве у тексту.
Imparfait, Futur. Conditionnel présent. Употреба имперфекта
за несвршену (трајну) радњу у прошлости и прошлог време
на за свршену радњу – у говорном језику. Кондиционал само у
фразама, као: је voudrais une tasse de thé. Elle aimerait une chambre.
Pourriez-vous me donner votre passeport.
Говорни модели са примерима:
Sujet + Verbe + Complément d´objet (direct, indirect): Je montre
cette salle à mes clients. Je leur montre cette salle. Tu me montreras la
piscine. Oui, je te la montrerai.
Sujet + Verbe + Adverbe: Il conduit attentivement.
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Sujet + Verbe + Complément circonstanciel de lieu: en (au)
aux - pour les pays, les continents, les régions (en Yougoslavie, au
Monténégro, aux Etats-Unis, en Afrique, au Japon, en Egypte, en Pro
vance... etc.)
Comparais on des adjectifs qualificatifs et des adverbes (plus (aus
si) moins...); (meilleur, mieux); kao: Elle est plus jeune que lui. Il parle
français aussi bien que toi, mieux que son frère. Cette robe est plus
élégante mais moins chère que celle-là. C´est mon meilleur ami.
Лексикографија
– Употреба двојезичних речника
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Синтакса реченице
Зависне реченице (субординација)
а) везничке реченице:
Временске sa quand (основна синтакса) dès que, avant que,
pendant que.
Узрочне са parce que, puis que.
Погодбене са si (Si je viens, si j´avais...)
б) објекатске реченице са que: најважнији глаголи који зах
тевају индикатив, односно субјунктив.
Слагање времена. Само у случајевима када је у објекатској
реченици са que индикатив, а у главној неко прошло време.
в) зависно-упитне реченице: најважнији обрти.
г) релативне реченице са qui, que - основна правила.
Употреба инфинитива: Неколико најважнијих глагола који
инфинитивну допуну везују: 1. без предлога, 2. помоћу de, 3. по
моћу à.
Конструкција pour + инфинитив презента.
Партицип презента и герундив у функцији зависне реченице.
Морфологија са синтаксом реченичких делова
а) именичка група
Именице. Проширивање знања о грађењу женског рода и
множине.
Чланови. Одређени, неодређени и партитивни – основна
правила употребе. Партитивно de после израза за количину.
Демонстративи као детерминанти.
Посесиви као детерминанти.
Бројеви. Систем простих, редних бројева и разломачки бро
јеви.
Придеви. Проширивање знања о грађењу женског рода и
множине.
Поређење придева. Придеви са два облика у мушком роду.
Предлози. Употреба à, de, en, par, dans.
б) Глаголска група
Личне заменице. Систематизација ненаглашених и наглаше
них облика.
Заменица on.
Прилошке заменице: en, у (основна правила употребе)
Глаголи. Времена индикатива: футур, имперфект, плусквам
перфект.
Времена субјунктива: презент. Кондиционал презента.
Партицип перфекта.
Прономинални глаголи (у горе наведеним облицима). Слага
ње партиципа перфекта - основна правила.
Прилози. Преглед прилошких група.
Фонетика
Вежбе из фонетике:
1. Основне самогласничке опозиције:
– образац lit (lu) loud
– обрасци peur / père, le / les, mener / mèné, je dis / j´ai dit
2. Изговор полувокала.
3. Везивање у групи детерминант + именица и у групи лична
заменица + глагол.4. Интонација просте и простопроширене по
тврдне и упитне реченице.
Правопис
Правопис облика предвиђених за овај разред. Дијалектички
знаци.
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28. јун – 2013.
Лексика
Неколико најважнијих хомонимских серија.
Лексикографија
Употреба једнојезичних речника
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)

Синтакса реченице.
Зависне реченице (субординација).
а) Везничке реченице:
Погодбене са si (si j´avais eu)
Финалне са pour que, afin que.
б) Објекатске реченице са que; најважнији глаголи који захте
вају индикатив, односно субјектив.
в) Релативне реченице са dont, où – основна правила. Употре
ба инфинитива. Конструкције avant de + инфинитив, sans + инфи
нитив, après + инфинитив.
Партицип презента у придевској функцији.
Морфологија са синтаксом речничких делова
а) Именичка група
Именице. Именице са два рода.
Одређени члан. Главни случајеви одсуства члана.
Демонстративи у функцији прономена. Појачање са ci и là.
Посесиви у функцији прономена.
Придеви. Место придева уз именицу.
Прилози. Употреба à, de, en, par, dans – шира синтакса.
б) Глаголска група
Глаголи. Времена индикатива: антериорни футур, прости
перфект (у писаном језику). Времена субјунктива: перфекат. Кон
диционал перфекта. Инфинитив перфекта. Партицип презента и
герундив.
Прономинални глаголи (у горе наведеним облицима). Пасив.
Најважнији аспекатски глаголи.
Прилози. Прилошки изрази.
Фонетика
Вежбе из фонетике:
1. Основне самогласничке опозиције:
– образац vent/vont vin
– обрасци chien/chienne, bon/bonne, paysan/paysanne
2. Фонетске последице аспированог х.
3. Назални вокали у везивању (mon ami, un ami, en allant
насупрот ancien appartement).
4. Место акцента у француском.
Правопис
Правопис облика предвиђених за овај разред.
Лексика
Неколико хомонимских серија.
Лексикографија
Речници синонима, хомонима, фразеолошки речници
ШПАНСКИ ЈЕЗИК
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Фонетика и ортографија
Правилна употреба акцента. Правилна употреба апострофа.
Морфосинтакса
Члан
Проширивање знања о употреби одређеног и неодређеног
члана.
Најважнија правила о употреби члана уз властите именице.
Употреба члана уз географске појмове, дане у недељи, месе
це, ....
Именица
Проширивање знања о роду и броју именица.
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Заменице
Место ненаглашених личних заменица уз глагол у финитном
и инфинитном облику
Здружени облици ненаглашених личних заменица.
Повратне заменице.
Придеви
Поређење придева: позитив, компаратив, релативни суперла
тив. Аналитичко грађење суперлатива апсолутног (елатива) помо
ћу прилога muy. Суфикс - ísimo.
Придеви bueno, malo, grande и pequeño (поређење и апокопа)
Бројеви до 1000 и више хиљада.
Глагол
Претпрошло свршено време (pretérito pluscuamperfecto)
Партицип прошли најфреквентнијих неправилних глагола
Субјунктив презента (presente del subjuntivo)
Употреба субјунктива презента у наредбама, у неуправном
говору и уз изразе сумње и несигурности
Основне глаголске перифразе са инфинитивом (tener que +
infinitivo, deber + infinitivo, al+infinitivo, acabar de + infinitivo, hay
que+ infinitivo)
Прилог
Поређење прилога
Место прилога у реченици
Употреба tan и muy
Предлози
Проширивање знања о употреби предлога.
Синтакса
Зависне реченице: временска са cuando, mientras, mientras que
Узрочне: Voy al cine porque porque quiero ver esa película.
Намерне: Trabajo para ganar dinero.
Узвичне: ¡Qué vergüenza!
Неуправни говор:
а) изјаве: Tu tío dice que Belgrado es una ciudad muy bonita.
б) молбе, захтеви, наредбе: Te pide que tengas paciencia y que
esperes cinco minutos más.
ц) питања: Roberto pregunta a Mario si Ana es española.
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседо
вање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и,
касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој лите
ратури одговарајућег квалитета. Подстицати га на промишљање о
шпанском језику, страним језицима, матерњем језику и језику уоп
ште као изражајном средству. Подстицати га на контакт са писа
ном литературом, електронским садржајима и сл.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Продубљивање знања о употреби одређеног и неодређеног
члана
Именица
Неке неправилности именица мушког и женског рода (el te
ma, el dilema, el sistema, la víctima, el testigo....)
Дефектне именице са облицима само за једнину или множи
ну (las tijeras, los pantalones,...)
Градивне именице (harina, arena, ...)
Заменице
Преглед свих облика здружених ненаглашених заменица
Ненаглашене личне заменице уз облике инфинитива, герун
да, и императива
Повратне заменице
Придеви
Проширивање знања о творби и употреби придева
Положај придева у односу на именицу (adjetivos explicativos
y especificativos)
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Глаголи
Систематизација знања о заповедном начину (Imperativo).
Одрични облици заповедног начина
Глаголски прилог садашњи, герунд (Gerundio) Употреба ге
рунда,
Структура estar + gerundio (Estoy leyendo un libro muy interesante)
Остале глаголске перифразе са герундом (salir + gerundio, ir
+ gerundio)
Субјунктив имперфекта (Imperfecto del subjuntivo)
Употреба субјунктива презента и имперфекта у зависним ре
ченицама.
Прилози
Проширивање знања о функцији прилога и њиховом положа
ју у реченици
Предлози
Употреба предлога у разним врстама реченица. Предлошки
изрази
Синтакса
Релативне реченице: El libro que estoy leyendo es muy intere
sante
Компаративне: Han trabajado menos de lo que esperábamos
Последичне: Estoy muy cansada, de modo que tengo que que
darme en casa
Субјекатске, објекатске реченица
Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседо
вање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и,
касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој лите
ратури одговарајућег квалитета. Подстицати га на промишљање о
шпанском језику, страним језицима, матерњем језику и језику уоп
ште као изражајном средству. Подстицати га на контакт са писа
ном литературом, електронским садржајима и сл.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
Морфосинтаксички и фонетски садржаји
Члан
Правила о изостављању члана.
Изостављање, односно употреба члана у набрајањима.
Именица
Основни деривативни суфикси и префикси.
Аугментативи и диминутиви.
Творба сложених именица и множина таквих именица (ком
бинације именице, глагола и прилога: sacacorchos, rascacielos, pa
rabrisasa, limpiaparabrisas и сл.).
Придев
Положај придева у односу на именицу.
Разлике у значењу придева у зависности од његовог положаја
у односу на именицу (es un hombre grande, es un gran hombre).
Заменице
Проширивање знања о систему заменица, личних, показних
и присвојних
conmigo, contigo, ... mismo
Глагол
Основна значења и употреба прошлих времена индикатива и
субјунктива у сложеним зависним реченицама, као и у наредбама
и узвичним реченицама.
Прилог
Класификација прилога на основу морфолошких особина
(прости, изведени, сложени прилози и прилошки изрази).
Предлог
Прости и сложени предлози, основни принципи употребе,
разлике и сличности.
Синтакса
Зависне реченице:
finales, causales, consecutivas, temporales, concesivas, modales,
comparativas, ...
Кондиционалне реченице
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Лексикографија
Структура и коришћење двојезичних речника.
Ученику треба показати и стално га подстицати на поседо
вање, употребу и правилно коришћење речника (двојезичног и,
касније, једнојезичног), дати основне податке о речничкој лите
ратури одговарајућег квалитета. Подстицати га на промишљање о
шпанском језику, страним језицима, матерњем језику и језику уоп
ште као изражајном средству. Подстицати га на контакт са писа
ном литературом, електронским садржајима и сл.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм другог страног језика намењен је трогодишњем и
четворогодишњем образовању и васпитању у средњим стручним
школама које по плану имају и други страни језик као стручни
предмет. Он може бити почетни курс односно наставак учења дру
гог страног језика из основне школе.
Структуру програма чине:
а) захтеви и садржаји који су заједнички за трогодишње и че
творогодишње школовање;
б) захтеви и садржаји који су диференцирани према разлика
ма у фонду часова и укупној оријентацији датог типа школе;
– школски писмени задаци;
– језички садржаји (за сваки језик и сваки разред посебно);
Облици наставе
Комуникативна настава страних језика се реализује тако што
се примењују различити облици рада као нпр. рад у групама и
паровима, рад у пленуму или појединачни уз примену додатних
средстава у настави ( аудио-визуелних материјала, информационотехнолошких извора, игара, аутентичног материјала, итд.), као и уз
примену принципа наставе по задацима (task-based language teac
hing; enseñanza por tareas, handlungsorientierter FSU...)
Препоруке за реализацију наставе
У наставном процесу неопходно је ускладити улоге наставни
ка, ученика и наставних средстава. Наставник мора да добро одре
ди колико времена на часу може да буде потрошено на фронтална
излагања и објашњења, фронталне активности као што су питања
и одговори (разликујући при том референцијална, демонстративна
и тест питања) као и на остале облике рада.
Наставници треба да схвате да су њихови поступци којима одра
жавају своје ставове и способности најважнији део окружења за уче
ње и усвајање језика. Стога је неопходно да наставник прида значај:
– вештинама подучавања језика струке;
– усклађивању садржаја стручних предмета са садржајима и
тематиком страног језика;
– вештинама организовања рада у учионици;
– симулацијама ситуација из свакодневне пословне праксе на
страном језику;
– стручном одабиру адекватних текстова и материјала веза
них за струку који су усклађени са знањем ученика као и нивоом
знања језика;
– способностима да спроводи истраживања праксе и да раз
мишља о свом искуству;
– стиловима подучавања;
– разумевању тестирања, оцењивања и евалуације и способ
ностима за њихово спровођење;
– знањима и способностима да предаје социокултурне садржаје;
– интеркултурним ставовима и вештинама;
– способностима за индивидуализацију рада у одељењу у ко
јем наставу похађају типови ученика с различитим способностима
за учење.
Ови релевантни квалитети и способности се најбоље развија
ју када наставник:
– надгледа, прати рад и одржава ред у учионици
– стоји на располагању ученицима и пружа им индивидуалне
савете
– преузме улогу супервизора и фацилитатора уважавајући
примедбе у вези са њиховим учењем, реагујући на њих и коорди
нирајући њихове активности.
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Стога се у настави страних језика препоручују следеће ак
тивности којима се гарантује најефикаснија реализација наставног
програма, и то су:
– слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек
стом који чита наставник или који ученици чују са звучних записа;
– рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози,
игра по улогама, симулације, итд.);
– мануалне активности (израда паноа, презентација, зидних
новина, постера за учионицу или родитеље и сл.);
– дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак
ције на одређену тему);
– обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно ви
дљиве и мерљиве производе и резултате;
– усклађивање Програмом предвиђене граматичке грађе са
датим комуникативним функцијама и темама, и то у склопу језич
ких активности разумевања (усменог) говора и писаног текста,
усменог и писменог изражавања и медијације;
– евалуација (формативна која се спроводи током године и
служи усмеравању даљег тока наставе и сумативна на крају године
која указује на остварење циљева и задатака) и самоевауација (је
зички портфолијо) ученичких постигнућа.
Неопходно је да стручна тематика која се обрађује на страном
језику прати исходе појединих стручних предмета и буде у коре
лацији са њима. Реализација наставе језика струке се много више
огледа у развијању рецептивних него продуктивних вештина јер је
сврха учења страног језика, у првој линији, усмерена на то да се
ученици оспособе да прате одређену стручну литературу у циљу
информисања, праћења иновација и достигнућа у области струке,
усавршавања и напредовања. Стога је спектар текстова који се пре
поручују велики: шематски прикази, упутства о примени апарата,
инструмената или пак материјала, хемикалија, рецепти, деклара
ције, краћи стручни текстови чији је садржај релевантан за темат
ске садржаје стручних предмета, извештаји, каталози, програми
сајамских активности и сл. Веома је битно у раду са таквим тек
стовима одредити добру дидактичку подршку. Добро осмишљени
налози упућују на то да одређене текстове, у зависности од тежине
и важности информација које они носе, треба разумети глобално,
селективно или пак детаљно. Продуктивне вештине треба огра
ничити на строго функционалну примену реалну за захтеве стру
ке. То подразумева писање кратких порука, мејлова у оквиру по
словне комуникације (поруџбенице, рекламације, захтеви, молбе)
и вођење усмене комуникације која омогућава споразумевање на
основном нивоу било у директном контакту са саговорником или у
телефонском разговору.
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем траја
 
њу у стручној школи за подручје рада тр
говина, угоститељство и туризам

Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада трговина, угоститељство и туризам
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(„Просветни гласник”, бр. 15/93, 20/93, 6/95, 7/96, 11/02, 11/04,
11/06, 8/09, и 10/12), у делу: „ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА”, у
одељку: „ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А.
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни програм предмета:
„РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА” за I и II разред, за обра
зовне профиле: „УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР”, „КУЛИНАР
СКИ ТЕХНИЧАР” и „ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР” и предмета:
„ХЕМИЈА”, за I и II разред, за све образовне профиле у четворо
годишњем трајању, изузев образовног профила: „АРАНЖЕР У ТР
ГОВИНИ”, замењују се новим наставним програмима предмета:
„РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА” и „ХЕМИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чини његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00080/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: УГОСТИТЕЉСКИ ТЕХНИЧАР, КУЛИНАР
СКИ ТЕХНИЧАР И ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и
формирање вредносних ставова који доприносе развоју инфор
матичке писмености неопх одне за живот у савременом друштву,
даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада;
као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопх одности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креирање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика
на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких
програма за обраду цртежа и слика;
– упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб
програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном упо
требом у креирању сопствених Веб пројеката;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
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– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;
– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном
животу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација (бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ
СА ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа [комерцијална, деље
на (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freew
 are), пробна (енгл.
trial)].
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање да
тума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резо
луције екрана), регионална подешавања, промена корисничких на
лога.
Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.
3. ТЕКСТ-ПРОЦЕСОР (14–16)
Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања
радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и промена
језика тастатуре („писма”). Операције са документима (креирање,
отварање, премештање од једног до другог отвореног докумен
та, чување, затварање). Уређивање текста. Коришћење симбола
за форматирање. Премештање садржаја између више отворених
докумената. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и вре
мена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и замена задатог
текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. Умета
ње табеле у текст. Форматирање текста (страница, ред, маргине,
проред). Исправљање грешака. Нумерација страница. Израда сти
лова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
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4. СЛАЈД-ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (10–12)
Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд-презентација. Подешавања радног
окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа”
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер” слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.
5. РАД СА ТАБЕЛАМА (14–16)
Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно
и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типо
ви података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премешта
ње, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула
са основним аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцира
ње ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум,
максимум, пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Фор
матирање ћелија (број децималних места, датум, валута, проце
нат, поравнање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја
садржаја и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и фил
трирање. Намена различитих типова графикона, приказивање по
датака из табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице
документа за штампање (оријентација папира, величина, маргине,
прелом, уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање
страна). Прегледање документа пре штампања, штампање доку
мента и његових делова.
6. ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА (12–14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари-сервери и рачунари-кли
јенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет-провајдери и њихове
мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб-форуми. Веб-читачи. Претраживачи, претраживање и ко
ришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
1. РАЧУНАРСКА ГРАФИКА (20)
Увод у рачунарску графику
Начини представљања слика у рачунару – векторска и рас
терска графика. Карактеристике рачунарске графике – резолуција
и број боја. Класификација програма за рад са рачунарском графи
ком. Формати датотека. Улазне и излазне графичке јединице.
Пример програма за креирање и обраду растерске графике
Увоз слике са камере и скенера. Основне корекције слике.
Промена резолуције слике и формата датотеке. Оптимизација за
веб. Организовање фото-албума. Штампање растерске графике.
Алати за цртање. Палете боја. Ефекти, маске, исецање, брисање,
копирање делова слике, подешавање осветљености, контраста итд.
Ретуширање и фото-монтажа. Додавање текста. Израда ГИФ-ани
мације.
Пример програма за креирање векторске графике
Подешавање радног окружења. Цртање основних графич
ких елемената – објеката. Трансформације објеката. Комбинова
ње објеката. Додавање текста. Комбинација растерске и векторске
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графике. Слојеви. Глобални преглед цртежа. Штампање векторске
графике.
2. МУЛТИМЕДИЈА (10)
Начини представљања звука у рачунару. Основни формати за
писа звука (WAV, MP3, MIDI,...). Програми за репродукцију звуч
них записа. Пример програма за снимање звука. Начини предста
вљања видео-записа у рачунару. Основни формати видео-записа.
Програми за репродукцију видео записа. Увоз видео записа са ди
гиталне камере. Пример програма за монтажу видео записа (ком
бинација слике, видеа и звука). Постављање видео записа на веб.
3. ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (12)
Појам и предност умрежавања. Локалне мреже, формирање и
структура. Повезивање чворова мреже. IP шема адресирања. Руте
ри и рутирање. Организација домена и доменских имена. Систем
доменских имена DNS (Domain Name System). Дељење ресурса
локалне мреже. Навигација кроз локалну мрежу. Администрирање
кућне локалне мреже. Функционисање Интернета и основни Ин
тернет протоколи. Карактеристике основних технологија приступа
Интернету. Интернет-провајдери и њихове мреже. Повезивање ло
калне мреже са глобалном мрежом (Интернетом).
4. НАПРЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА (12)
Појам Веб. Подела веб садржаја на статички и динамички
веб. Клијентске и серверске технологије. Веб апликације за рад са
документима (рад „у облаку”, енгл. cloud computing). Дељење до
кумената на вебу. Блог. Вики-алат. Електронски портфолио.
5. ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ (14)
Основе HTML-а. Основни тагови HTML-a. HTML контро
ле. Стилови у HTML-у (каскадни стилови – CSS). Методе израде
HTML докумената и каскадних стилова. Шта је CMS. Особине
CMS-a. Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, Word Press).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања.
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључује
практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја раз
личитих наставних предмета, тема и области са којима се сусрећу
изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотива
цију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и система
вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености,
здравим стиловима живота, развојем креативности, способности
вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља
у првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки
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образовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у
првом разреду 36, односно 37 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 72, односно 74 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске техни
ке ученици би требало да усвоје значење појмова информација и
информатика; овладају вештином превођења броја из декадног у
бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утица
ју компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако
што ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих
се компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и
спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спо
љашњих меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне
функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, об
јасне како се одвија комуникација компоненти у току извршавања
програма (1); наведу параметре којима се изражавају перформансе
рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе
рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопх одним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(Oстаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак – информација
– знање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не јединице у другу, или превођења из декадног бројевног система
у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се нала
зи у саставу оперативног система);
– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискреције информација, која је нео
пходна ради обраде на рачунару;
– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
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већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства;
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блокшеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звучна
и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара и
утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике бит
не за успешно коришћење основних могућности оперативног си
стема. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да објасне
основне функције оперативног система, разлику између систем
ског и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју програмског
производа (1); објасне карактеристике дистрибуција програмских
производа, разликују права коришћења лиценцираних програм
ских производа и информација до којих може доћи путем мреже.
Ученицима развити правну и етичку свест о ауторским правима
над информацијама које се дистрибуирају путем мреже. Посебну
пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних програма,
заштити програма и података, вирусима и заштити од њих (1). У
оквиру ове тематске целине ученик би требало да научи да: подеси
основне параметре оперативног система (регионална и језичка по
дешавања, изглед окружења итд.) (1); покрене и користи програме
који су у саставу оперативног система за уређење текста, цртање и
једноставна нумеричка израчунавања (1); разликује намену дато
теке и каталога, наведе намену типова датотека који се најчешће
користе, изабере одговарајући програм за преглед или уређивање
појединих типова датотека (подешавање подразумеваног програма
за одређени тип датотеке) (1); примењује основне операције које се
користе при раду са датотекама и каталозима, формира хијерархиј
ску структуру каталога, архивира и деархивира датотеке, каталоге
и дискове (1); зна да одреагује на најчешће поруке оперативног си
стема (при брисању датотека и каталога; при затварању програма,
а да није претходно сачуван документ, итд.), инсталира и деинста
лира корисничке програме, инсталира и деинсталира управљачке
програме за периферне уређаје (1); користи мултимедијалне мо
гућности оперативног система (1); објасни деструктивне могућно
сти рачунарских вируса, користи и подешава антивирусни програм
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(1). Неки елементи тематске целине Основе рада у оперативном
систему са графичким интерфејсом могу се прожимати са другим
тематским целинама, тако што ће се, на пример, програм калкула
тор (који се налази у оквиру оперативног система) користити када
се учи превођење из декадног у бинарни бројевни систем и обрат
но, класификацију програма извршити на конкретним примерима,
структуру и перформансе конкретног рачунара сагледати кроз еле
менте оперативног система итд. Повезати градиво са њиховим ис
куствима.
(Остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст-процесор потребно
је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекте, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креир а табелу задатих
својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креир а и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(Остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематиза
цију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова );
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
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– при обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;
– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
– пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд-презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд-презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуац
 ије у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне 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) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд-презентација, одабир одговарајућег типа „погледа“
на презентацију, израду фото-албум презентације, основне опера
ције са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на зада
ти начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додава
ње нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију
прелаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
– током излагања градива од стране наставника на првом дво
часу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: до
брих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до „пра
вила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инси
стирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изво
дљивост,
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн,
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током израде
пројекта реализовати путем система за електронски подржано уче
ње или неким другим видом комуникације и сарадње путем Ин
тернета;
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– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.
При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти 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.
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 раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања 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 и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних 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 (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 ча
сова тако што ће ученици радити задатке које је припремио настав
ник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом,
одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати кон
кретне 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 ванна
ставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежа
вања, разумеју у чему је разлика између рачунара-сервера и рачу
нара-клијената, који посао обављају Интернет-провајдери, карак
теристике основних технологија приступа Интернету, адресирање
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на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему служе
Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом (2).
Потребно је да ученици науче да: визуализују веб-страницу ко
ришћењем веб-читача, крећу се веб-пространством коришћењем
адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са веба,
користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електронске по
ште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке коришћењем
електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију, упознају
се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2); упозна
ју се са начином функционисања, правилима понашања, предно
стима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са серви
сима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације
(Cloud computing) (2); отворе налог и користе виртуелни телефон,
(нпр Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска трговина” и
„електронско банкарство”, науче како функционише електронски
подржано учење (2). При свему овоме неопходно је перманент
но 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.
(Остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повези
вање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама пре
ма интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да бу
де конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене са
ставне компоненте, топологија, ресурси, клијент-сервер, итд.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео-клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки систе
ми и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија
претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка траже
њу образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско
учење;
– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената...;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступ
них путем веба;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette);
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут” електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
II РАЗРЕД
Настава се реализује у кабинету или рачунарској лаборатори
ји. При реализацији садржаја овог предмета одељење се дели на
две групе. У зависности од начина реализације наставе, групама
може да предаје исти професор или да се свака група има свог про
фесора. Број ученика за рачунаром је до два.
Због специфичности сваке конкретне школе није могуће на
правити јединствен модел за реализацију вежби. Препушта се
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школама да према могућностима реализују наставу уз ограничење
да не би требало држати више од два везана часа.
При састављању програма водило се рачуна о обезбеђивању
поступности у остваривању садржаја, па је неопходно да настав
ник поштује редослед тематских целина.
Уз сваку тематску целину дат је број часова за остваривање
вежби и тај број је дељив са два због предложеног начина реализа
ције. Наставник може да изврши мања одступања од предвиђеног
броја часова уколико се за тим укаже неопх одна потреба.
У уводном делу часа наставник истиче циљ и задатке одгова
рајуће наставне јединице а затим реализује теоријски део неопхо
дан за рад ученика на рачунарима. Уводни део часа, у зависности
од садржаја наставне јединице може да траје највише до 30 минута.
1. Рачунарска графика (20)
Увод у рачунарску графику (препорука: 2 часа)
Објаснити разлику између векторског и растерског предста
вљања слике, предности и недостатке једног и другог начина. Об
јаснити основне типове формата слика и указати на разлике међу
њима. Указати на постојање библиотека готових цртежа и слика.
При увођењу појмова растерске и векторске графике, нека
ученици на својим рачунарима паралелно отворе прозоре програ
ма за цртање који је у саставу оперативног система и нпр. текстпроцесор, рећи им да у оба нацртају елипсу и максимално зумира
ју, нацртају затим обојени квадрат преко дела елипсе и покушају
да га „преместе“, при свему томе захтевати од њих да изводе за
кључке у вези са карактеристикама једне и друге врсте графике.
Направити паралелу између ове две врсте графике у односу на цр
теже воденим бојама и колаже од папира. Код наставне јединице
која се односи на формате датотека илустровати конкретним при
мерима, урађеним од једне фотографије, зумирати слике, поредити
величине датотека.
Пример програма за креирање и обраду растерске графике
(препорука: 10 часова)
Припремити за часове дигитални фото-апарат или мобилни
телефон са камером и на часу правити фотографије. На претход
ном часу дати ученицима задатак да донесу фотографије које ће
на часу скенирати. Ученици могу на својим фотографијама да уве
жбавају технике основних корекција и обраде фотографије: укла
њање „црвених очију”, ретуширање, фото-монтажу, промену резо
луције и формата слике, а затим направе фото-албум свих радова.
Пример програма за креирање векторске графике (препору
ка: 8 часова)
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, 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 ко
ришћења алатки и указати на сличност команди у различитим про
грамима. Слично је и са радом са графичким елементима и њихо
вим 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 одре
ђивање 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 могућ
ност попуњавања (бојом, узорком, итд.).
Указати на важност промене величине приказа слике на екра
ну (увећавање и умањивање цртежа), и на разлоге и начине осве
жавања 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.
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За увежбавање дати ученицима конкретан задатак да нацрта
ју грб школе, свог града или спортског друштва, насловну страну
школског часописа, рекламни пано и сл.
2. Мултимедија (10)
Обраду ове теме засновати на искуствима ученика, резимира
ти њихова знања, запажања и искуства у раду са звуком и видеом.
Направити упоредни преглед неколико програма за репродук
цију звука.
При упознавању са основним форматима записа звука, напра
вити паралелу између растерске и векторске графике са једне стра
не и снимљеног и синтетичког звука са друге стране. Дати учени
цима прилику да сниме сопствени глас и репродукују га. Повезати
са темом израде презентација у првом разреду и могућношћу сни
мања нарације уз слајдове.
Направити упоредни преглед неколико програма за репродук
цију 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 мон
таже видео материјала, звука, ефеката и натписа.
Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права и
етичких норми при коришћењу туђих звучних и видео записа, као
и на поштовање права на приватност особа које су биле актери сни
мљених материјала и тражње њихових дозвола за објављивање.
3. Локалне рачунарске мреже (12)
Тематска целина Локалне рачунарске мреже је уведена у
програм за другу годину, као логичан след теме Интернет и елек
тронска комуникација, која се обрађује на првој години. При
реализацији ове тематске целине потребно је да се ученици под
сете принципа умрежавања и коришћења Интернета као глобал
не мреже. Потребно је да ученици буду даље упознати са: појмом
локалне мреже и њеном структуром; уређајима који се користе за
умрежавање коришћењем ресурса локалне мреже; разликом изме
ђу рачунара-сервера и рачунара-клијената; улогом рутера и појмом
рутирања; одржавањем и администрирањем кућне локалне мреже;
принципима функционисања Интернета и основним технологија
ма приступања Интернету; улогом Интернет-провајдера; Интернет
протоколима; разликом између локалне и глобалне мреже; систе
мом доменских имена(DNS- Domain Name System); повезивањем
локалне мреже са Интернетом.
Препоруке за реализацију:
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да бу
де конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене са
ставне компоненте, топологија, ресурси, клијент-сервер, итд.;
– у складу са ресурсима, ученицима треба у највећој мери
практично приближити све могућности умрежавања, од умрежава
ња два рачунара до постављања мале локалне мреже(или користи
ти већ постојећу школску мрежу) и њеног повезивања, одговарају
ћом интернет конекцијом, са глобалном мрежом;
– подстаћи ученике да, кроз дискусију, повежу стечена знања
о Интернету као глобалној мрежи из обрађених модула на ранијим
годинама са новим сазнањима о умрежавању и локалним рачунар
ским мрежама.
4. Напредно коришћење интернета (12)
Појам Веб и подела веб садржаја на статички и динамички
веб (препорука: 3 часа)
Потребно је да ученици: разумеју све функције Интернета,
од почетне идеје глобалног умрежавања, проналажења и давања
информација, преко веб портала као обједињених сервиса и апли
кација, до коришћења Интернета за Електронско пословање; да
разумеју појам Веб-а (WWW); разумеју поделу на статички и ди
намички веб; разумеју поделу на клијентске и серверске техноло
гије; се упознају са теоријом веб дизајна (шта је веб дизајн, аспек
ти веб дизајна, технологије веб дизајна, развој веб сајта).
Ученицима треба објаснити разлику између статичке веб
стране, динамичке веб стране која има форме за спрегу са неком
базом података и веб портала(дати пример за портал за електрон
ско пословање и пример веб портала који се користи у забавне свр
хе); поделити ученике у тимове ради лакшег и бржег проналажења
ових примера у складу са интересовањима ученика.
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Код поделе на статички и динамички веб подстаћи ученике
да сами пронађу примере претраживањем на Интернет-у и да уоче
предности и мане оба приступа;
Клијентске и серверске технологије (препорука: 3 часа)
Поменути, без улажења у детаљнији опис програмских јези
ка, најчешће клијентске технологије(Java Script, VB Script, Dyna
mic HTML); и најчешће серверске технологије(Active Server Pages,
Cold Fusion, PHP);
Веб апликације и дељење докумената (препорука: 3 часа)
Упознати ученике са принципима, предностима и недостаци
ма употребе веб-апликација и радом „у облаку” (енгл. cloud compu
ting). Подстицати ученике на размишљање и наводити да они изво
де закључке о овој теми.
Представити ученицима различите системе за рад са веб
апликацијама и дељење докумената, а ученицима пружити прили
ку да раде у једном од њих.
Блог, вики, електронски портфолио (препорука: 3 часа)
Приказати ученицима конкретне примере блога, викија, и
електронског портфолија, размотрити могућности примене, уче
ницима пружити прилику да креирају садржаје и коментаре на
вебсајтовима и порталима са слободним приступом или у саставу
школског веб-сајта или платформе за електронски подржано уче
ње. Активности осмислити тако да подстичу тимски рад, сарадњу,
критичко мишљење, процену и самопроцену кроз рад на часу, при
мену у другим наставним областима и домаће задатке.
При свему овоме неопходно је перманентно радити на разви
јању свести о важности поштовања правних и етичких норми при
коришћењу Интернета, критичком прихватању информација са ве
ба, поштовању ауторских права при коришћењу информација са
веба, поштовању права приватности.
5. Презентације на интернету (14)
При реализацији тематске целине Презентације на интер
нету ученик треба да стекне знања и вештине битне за успешно
коришћење основних могућности најједноставнијег алата за веб
дизајн HTML, који представља стандард за веб документе. Уче
ник би требало да научи: основе HTML-а; структуру – основне
тагове(<HTML>, </HTML> – заграде HTML-текста; <HEAD>, </
HEAD> – заграде загљављa, садржи мета-дефиниције HTML-до
кумента; <TITLE>, </TITLE> – заграде за назив HTML-докумен
та и <BODY>, </BODY> – заграде текста обележеног документа);
писање програма у најједноставнијем текст едитору; листе(ну
мерисане и ненумерисане листе); форматирање текста у оквиру
HTML-а; таг за боје позадине, објекта и слика; прављење линкова;
рад са сликом у оквиру HTML-а; рад са табелама; рад са фрејмо
вима; форме и елементе форме (упити над базама података); рад са
CSS-ом (стилови); уметање стилова директно у HTML фајл; кори
шћење стилова у засебном css фајлу, који се позива из HEAD таг-а.
Потребно је ученике упознати са: готовим веб решењима ко
ји се бесплатно могу наћи на интернету, преузети и користити у
личне и комерцијалне сврхе, а обједињени су под називом CMS;
основним одликама и предностима CMS портала (Подаци се могу
уносити или прегледати са било којег места на свету, у географ
ском смислу, само уз приступ Интернет-у; садржај странице може
да мења било која особа којој су од стране власника дата админи
страторска права приступа на портал; подаци су одвојени од изгле
да веб странице, тако да је власницима портала администраторски
панел за унос података увек исти, а приказ тих података посетио
цима зависи од шаблона (template); одвајање података од дизајна
омогућава да се лако промени изглед веб стране без потреба по
новног копирања или уношења података у страницу, администра
ција се обавља преко веома једноставног графичког интерфејса;
можете дати право неким особама да уносе текстове, али они неће
бити објављени док их надлежна особа не одобри; за унос инфор
мација користи се текстуални едитор сличан Word Pad/MS Word
програму; могућ upload медиа фајлова (слике, документи) на сер
вер, те њихово једноставно публиковање и уређивање); најчешће
коришћеним CMS порталима(навести Joomla, Word Press портале
и примере њиховог коришћења); поступком download-а потребних
шаблона и њиховом инсталацијом на рачунару.
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Препоруке за реализацију:
– при реализацији ове тематске целине радити са најједно
ставнијим 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;
– подстаћи ученике да одабране теме обраде коришћењем
HTML-а и презентирају га у облику веб стране, при бирању садр
жаја инсистирати на критичком приступу информацијама и него
вању естетике;
– подстаћи ученике да, радећи у тимовима, већ обрађене ра
дове у виду најједноставнијих HTML страна сада обраде у неком
шаблону изабраног CMS-а;
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ (ИЗУЗЕВ ОБРАЗОВНОГ ПРОФИЛА
– АРАНЖЕР У ТРГОВИНИ)
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хе
мијског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских
способности као оспособљавање за примену хемијских знања
у струци и свакодневном животу, припрема за даље образовање,
оспособљавање за решавање проблема у новим и непознатим си
туацијама и развијање одговорног односа према себи, другима и
животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и
процеса:
– упознају се са основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у си
туацијама у пракси и у свакодневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 или 72 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше. Хемијски симболи и формуле. Релативна атомска и моле
кулска маса. Мол. Моларна маса. Моларна запремина. Основи хе
мијског израчунавања.
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СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пери
одни систем елемената. Периодична својства елемената.
Јонска веза (кристална решетка натријум-хлорида). Кова
лентна веза. Поларност молекула. Међумолекулске силе и водо
нична веза. Атомске и молекулске кристалне решетке. Метална
веза.
Демонстрациони огледи:
– Бојење пламена;
– Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног
система елемената;
– Упоређивање реактивности елемената 17. групе Периодног
система елемената;
– Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом);
– Сублимација јода;
– Испитивање поларности молекула воде.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Прави раствори: масени процентни садржај раствора и коли
чинска концентрација.
Демонстрациони огледи
– Добијање и испитивање својстава презасићеног воденог
раствора натријум-ацетата.
– Испитивање растворљивости различитих супстанци у по
ларним и неполарним растварачима.
– Припремање водених раствора одређене количинске кон
центрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам катализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежне кон
центрације реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
– Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција
између чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или изме
ђу гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (приро
да реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном
киселином истих количинских концентрација; концентрација ре
актаната: реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлоро
водоничне киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим
раствором хлороводоничне киселине на 25 °С и на 60 °С; додир
на површина реактаната: реакција калијум-јодида и олово (II)-ни
трата; катализатори: разлагање водоник-пероксида уз катализатор
манган (IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежне концентрације реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе (III)-хлорида у реакцији
гвожђе (III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпе
ратуре (реакција димеризације азот(IV)-оксида).
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Концентрација јона у воденим растворима киселина, база и
соли. pH вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
– Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним лакмус папиром.
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– Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и раз
блажене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријумхлорида, чврстог натријум-карбоната и хлороводоничне киселине).
– Титрација раствора јаке киселине јаком базом.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
Демонстрациони огледи
– Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у
киселој и у базној средини.
– Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 или 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МЕТАЛИ
Елементи 1. 2. и 13. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и опште каграктеристике елемената и важнијих
једињења.
Демонстрациони огледи:
Реакција натријума, магнезијума и алуминијума са водом.
Испитивање својстава оксида магнезијума и алуминијума.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
Општа својства прелазних метала; грађење комплекса. Еле
менти 8. 9. и 10. групе ПСЕ: Гвожђе, кобалт и никал и њихова ва
жнија једињења у прегледу. Елементи 6. и 7. групе ПСЕ: Хром и
манган и њихова важнија једињења у прегледу. Елементи 11. групе
ПСЕ: Бакар, сребро и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Добијање анхидрованог бакар (II)-сулфата и растварање у води.
Добијање бакар (II)-хидроксида и растварање у амонијаку.
Калијум-перманганат као оксидационо средство у киселој,
базној и неутралној средини.
Доказивање присуства јона у двогубој и комплексној соли
гвожђа.
ЕЛЕМЕНТИ 12. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Елементи 12. групе ПСЕ: Цинк, жива и важнија једињења.
НЕМЕТАЛИ
Елементи 17. 16. 15. и 14. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената и важнијих једињења.
Демонстрациони огледи:
Истискивање једног халогеног елемента другим из соли.
Сагоревање угљеника, сумпора и фосфора у кисеонику.
Растварање награђених оксида у води.
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број).
Структура органских молекула. Формуле органских молекула (мо
лекулске, структурне, рационалне, скелетне). Функционалне групе
и класификација према функционалним групама.
УГЉОВОДОНИЦИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Структура молекула и геометријска изомерија алкена. Номен
клатура алкена. Физичка и хемијска својства. Структура молекула
алкина. Номенклатура алкина. Физичка и хемијска својства.
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Структура бензена. Хомологи ред. Физичка и хемијска свој
ства арена. Карактеристични представници арена.
Нафта и земни гас.
Пластичне масе (влакна, каучук и лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима.
ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Својства хидроксилне групе. Класификација алкохола. Фи
зичка и хемијска својства алкохола. Представници алкохола (мета
нол, етанол, етилен-гликол, глицерол) и примена.
Феноли. Главни представници и примена.
Карбонилна једињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка
и хемијска својства карбонилних једињења. Угљени хидрати: нај
важнији представници моно-, ди- и полисахарида (глукоза, фрук
тоза, сахароза, лактоза, скроб, гликоген и целулоза). Алкохолно
врење угљених хидрата.
Карбоксилне киселине: класификација, физичка и хемијска
својства. Деривати карбоксилних киселина. Естри: налажење у
природи, хемијска својства.
Масти, уља и воскови: структура и својства. Сапуни и детер
генти.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Оксидација етанола.
Испитивање растворљивости сирћетне (етанске), бензоеве и
салицилне киселине у води и алкохолу и испитивање киселости
ових раствора универзалним индикатором.
Хидролиза сахарозе.
Грађење естара.
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
Амини, структура, физичка и хемијска својства амина.
Аминокиселине, структура, својства. Пептидна веза. Протеи
ни, значај и улога у изградњи живих ћелија.
Ензими, улога и значај.
Нуклеинске киселине, функција ДНК (дезоксирибонуклеин
ске киселине) и РНК (рибонуклеинске киселине).
Демонстрациони огледи:
Таложење протеин
 а помоћу електролита.
ВИТАМИНИ, ХОРМОНИ, АЛКАЛОИДИ, АНТИБИОТИЦИ
Витамини, класификација, улога и значај. Хормони, значај,
улога. Антибиотици, значај и примена. Алкалоид
 и, значај, приме
на и злоупотреба.
БОЈЕ И ЛАКОВИ
Класификација и употреба боја и лакова у струци.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се
у првом разреду изучавају садржаји опште и неорганске хемије, а
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у другом разреду садржаји органске хемије. Хемија као наставни
предмет има висок дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумева
ње појава и процеса који се изучавају у стручним предметима;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
људског друштва;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова опште хемије(структура супстанци, ток хемиј
ске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према
потреби користити и инструкције примерене конкретно операци
оној фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа предста
вљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати
на брижљиво одабраним садржајима са високом информативном
вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизај
нирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући
их за проблематику струке и свакодневног живота. Посебно је ва
жно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији,
(на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност
теорија о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За
разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска
научна писменост која у овом узрасту подразумева познавање хе
мијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу
који је потребан за расправе о питањима са тематиком хемије или
хемијске технологије.
У области неорганске и органске хемије, због многобројности
изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једињења),
важно је бавити се проблематиком класификација, класификаци
оних система и хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу
треба посветити класификацијама материјала . Посебно је важно
инсистирати на систематском организовању знања применом кон
цептних мапа, као и радити на развоју критеријума за класифика
ције. Изузетну пажњу треба посветити функционалним и описним
критеријумима за класификације супстанци које су од важности за
струку. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најса
вршенији класификациони систем у природним наукама и оспосо
бити ученике да га користе за дедукцију својстава хемијских еле
мената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима стицање нео
пходних техничко-технолошких знања. Такође је важно да хе
мијска знања буду функционална тако да се примењују у изуча
вању стручних предмета. С обзиром да ученици средњошколског
узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих
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садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од хемиј
ске производње као и употребе одређених супстанци. При томе
посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о
хемијским аспектима заштите животне средине радити у корела
цији са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну па
жњу посветити мерама заштите од хемијских загађивача у области
струке (киселе кише у шумарству, складиштење и транспорт робе
у трговини итд.).
Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално ко
ришћење савремених информационих технологија у учењу хемије,
претраживању хемијских информација и савременој комуникацији
у хемији.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду везани за проблеме
струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у
хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских инфор
мација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их образло
же, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички
процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
Први разред – Основни хемијски појмови (12); Структура
супстанци (18); Дисперзни системи (5); Хемијске реакције (15);
Киселине и базе (12); Оксидоредукционе реакције (8).
Други разред – метали (10) прелазни елементи (15), немета
ли (10), увод у органску хемију (2), угљоводоници (10), органска
кисеонична једињења (12), органска азотна једињења (6), витами
ни, хормони, алкалоиди, антибиотици (2), боје и лакови (1), хемиј
ски аспекти загађивања животне средине (2).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за сти

цање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем траја
 
њу у стручној школи за подручје рада еко


номија, право и администраци
 ја  – област 
право и администраци
 ја
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада економија, право и администрација
– област право и администрација („Просветни гласник”, бр. 7/93,
1/94, 14/97, 12/02, 5/03 и 11/06), у делу: „ПРОГРАМИ ОБРАЗОВА
ЊА”, у одељку: „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, подо
дељак: „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „ИСТОРИЈА”, за I, II, III и
IV разред, за образовне профиле: „ПРАВНИ ТЕХНИЧАР” и „БИ
РОТЕХНИЧАР”, замењује се наставним програмом предмета:
„ИСТОРИЈА”;
2) Наставни програм предмета: „РАЧУНАРСТВО И ИНФОР
МАТИКА”, за I и II разред, за образовне профиле: „ТЕХНИЧАР
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ОБЕЗБЕЂЕЊА” и „ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА” и про
грам за III и IV разред, за образовни профил: „ТЕХНИЧАР ЗА
ШТИТЕ ОД ПОЖАРА”, замењују се наставним програмом пред
мета: „РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА”;
3) Наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I разред,
за образовни профил: „ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА”, за
мењује се наставним програмом предмета: „БИОЛОГИЈА”;
4) Наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I разред,
за образовне профиле: „ПРАВНИ ТЕХНИЧАР”, „БИРОТЕХНИ
ЧАР” и „ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА”, замењује се наставним
програмом предмета: „БИОЛОГИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.

– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тивни став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.

– Историја као наука и наставни предмет; однос историје пре
ма другим наукама
– Историјски извори, рачунање времена, историјска раздобља
(периодизација)

Број 110-00-00081/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

II. тема: ПРАИСТОРИЈСКА ЗАЈЕДНИЦА

Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профили: ПРАВНИ ТЕХНИЧАР И БИРОТЕХНИЧАР
ИСТОРИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образова
ња и развијање историјске свести; разумевање историјског про
стора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног
идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и
формирање ставова неопходних за разумевање савременог света (у
националном, регионалном, европском и глобалном оквиру); уна
пређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за
живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког
и креативног мишљења, способности изражавања и образлагања
сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање
за ефикасно коришћење информационо-комуникационих техноло
гија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о
важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости самосталном анализом различитих историјских извора и
литературе и проналажењем и систематизовањем стечених инфор
мација;
буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришће
ње информација датих у различитим симболичким модалитетима
(историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање са
претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;
– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;

I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. тема: УВОД У ИСТОРИЈУ

– Живот људи у старијем и млађем каменом и у металном добу
– Верске представе и почеци ликовних уметности у праис то
ријским заједницама
– Праис торијска налазишта и културе на централном Балкану
III. тема: СТАРИ ВЕК
– Опште одлике Старог века (време, простор и народи; струк
тура друштва, веровања, култура)
Стари исток
– Опште особине историје Старог истока (хронолошки, гео
графски и етнички оквири, друштвено устројство)
– Египат: Старо, Средње и Ново царство
– Државе Месопотамије, Мале Азије и Блиског истока (Ле
ванта).
– Писменост, култура и право народа Старог истока
– Религије народа Старог истока
Стара Грчка
– Најстарија историја Грчке (досељавање Грка на Балкан, ми
нојски Крит, микенска Грчка, Тројански рат)
– Од Микенског ка Хомерском добу. Дорска и јонска сеоба,
друштвени поредак у IХ и VIII веку пре н. е.
– Настанак полиса, грчка колонизација, промене друштвеног
и државног уређења од VIII до VI века пре н. е.
– Спарта: особености уређења и живота (Ликург, Пелопоне
ски савез)
– Атина: најстарија историја, друштвене борбе, реформе, на
станак и развој демократије
– Грчко-персијски ратови. Почетак и ток, њихов утицај на
друштвене и привредне односе у полисима, Делски савез
– Периклово доба, Атински поморски савез, Пелопонески рат
– Култура старих Грка (религија, митови, наука, уметност)
– Криза полиса и успон Македоније
– Александрова освајања и хеленистичке монархије
– Хеленистичка култура
Стари Рим
– Најстарија историја Рима (становништво Италије, оснива
ње Рима, доба краљева)
– Доба републике (оснивање републике, друштвено и држав
но уређење)
– Римска освајања у Италији
– Римска освајања у Средоземљу (пунски ратови и ратови с
хеленистичким монархијама)
– Криза републике и почетак грађанских ратова (реформе
браће Грах, Марије и Сула)
– Први и Други тријумвират
– Римска култура у доба републике (религија, наука и умет
ност)
– Августов принципат
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– Римско царство од I до III века
– Доминат. Реформе Диоклецијана и Константина
– Римска култура у раздобљу од I до IV века (религија, наука
и уметност)
– Појава и ширење хришћанства
– Римске провинције на Балканском полуострву
IV. тема: ПОЗНА АНТИКА И РАНИ СРЕДЊИ ВЕК
– Подела Римског царства. Опадање и пропаст Западног царства
– Сеоба народа и стварање „варварских” држава на западу
– Источно царство, IV–VI век. Јустинијанова обнова
– Култура рановизантијског доба
– Аварски походи и насељавање Словена на Балкану
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 72 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. тема: ЕВРОПА У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ
– Крај античког света: сеоба народа и стварање „варварских”
краљевина у Европи (германске сеобе, продори Хуна и Авара у
Европу, структуре раних краљевина, христијанизација варвара и
почеци средњовековне Европе)
– Хришћанска црква до раскола 1054. године (рано монаштво,
мисионарска делатност, улога цркве током IX и X века – Клинијев
ски покрет, цезаропапизам у поређењу са односом државе и цркве
у Византији, велики раскол 1054. године и његове последице)
– Франачка држава. Уједињење Европе под Карлом Великим
(Меровинзи и Каролинзи, ширење Арабљана и њихов допринос
европској цивилизацији, Пипин Мали и стварање папске државе,
крунисање Карла Великог за цара)
– Настанак феудалног друштва (рађање феудалних друштве
них односа у IX веку – витезови и сељаци, пирамидална хијерар
хија власти, верност и вера, рурално друштво)
– Живот у раном средњем веку (двор – изглед, начин живота
на двору, обичаји; рат – начини ратовања, настанак и симболика
куле; улога религије у свакодневном животу; начини становања;
болести, глад, страхови, сеобе; манастири – бенедиктинско прави
ло, скрипторији)
– Византија од VII до XII века (реформа цара Ираклија, борбе
против Арабљана, успон Византије у време Македонске династије)
– Продори Викинга и Мађара, рађање Светог римског цар
ства немачког народа (надирање Нормана у Европу, њихова уло
га на истоку и на западу, стварање државе у Средоземљу; порекло
Мађара и долазак у Европу до заустављања на Леху, Отон I)
– Култура раног средњег века (разлике између култура Визан
тије и западне Европе, писменост на Западу – улога ирског мона
штва; културна обнова у време Карла Великог; манастирска култу
ра, романичка уметност, однос према Богу у раном средњем веку)
II. тема: НАСЕЉАВАЊЕ СЛОВЕНА НА БАЛКАН И СТВАРАЊЕ
ПРВИХ СРПСКИХ ДРЖАВА
– Досељавање Словена на Балканско полуострво (прапостој
бина Словена, узроци сеоба, обичаји и веровања Словена, насеља
вање на Балканско полуострво и у областима Источних Алпа, Сло
вени и староседеоци)
– Покрштавање Јужних Словена и њихова рана писменост
(почеци покрштавања, Ћирило и Методије, ученици Ћирила и Ме
тодија, глагољаши, писмо и књижевност, уметност)
– Срби до XII века (територијални оквири српских земаља,
Срби између Византије и Бугарске, кнез Часлав, успон Дукљанске
државе, осамостаљивање Рашке и Босне)
III. тема: ЕВРОПА ОД XII ДО XV ВЕКА
– Настанак градова и универзитета (оживљавање градова, по
ложај и уређење, развој градске привреде, трговци и сајмови, дру
штвени односи у градовима)
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– Крсташки ратови (папска монархија, поход на исток као
верски и колонизациони покрет, Први и Четврти крсташки рат, по
следице крсташких ратова, рађање витешког морала, измењена по
божност западног света)
– Успон западноевропских монархија: Француска, Енглеска,
Немачка (развој феудалне монархије, Луј IX Свети као идеални
владар, „Велика повеља слобода” и настанак парламента, Свето
римско царство, од феудалне до националне монархије)
– Феудално друштво: ратници, работници, духовници (струк
тура друштва; друштвени покрети, јереси, инквизиција, просјачки
редови)
– Живот у позном средњем веку (образовање; промене у ве
штини ратовања; приватна побожност; породична заједница; изме
њена осећајност; рађање индивидуе)
– Однос државе и цркве у позном средњем веку (сукоб цар
ског и папског концепта, опадање моћи папа, црквени сабори)
– Култура западноевропског света у позном средњем веку (го
тичко доба, ритерска и градска култура, уметност катедрала, рађа
ње књижевности на народном језику)
– Словенски свет у позном средњем веку (западни и источни
Словени, Карло IV; Кијевска и Московска Русија)
– Култура позне Византије (процват уметности у доба Ком
нина, Византија после Четвртог крсташког рата; ренесанса Пале
олога)
IV. тема: СРПСКИ НАРОД И ЊЕГОВИ СУСЕДИ ОД XII ДО XV
ВЕКА
– Држава Немањића (српска држава између Византије и Угар
ске, велики жупан Стефан Немања, први пад Византијског цар
ства, држава Немањића као краљевина, аутокефална црква)
– Успон државе Немањића (владарски род Немањића, јача
ње положаја владара, освајања, сукоб између краљева Драгутина и
Милутина, битка код Велбужда, Стефан Душан, проглашење цар
ства)
– Привреда и друштво у немањићкој Србији (земљорадња,
сточарство, рударство, градови као привредна средишта, трговина,
властела, зависно сељаштво, градско становништво)
– Улога српске цркве од XII до XV века (Охридска архиепи
скопија, Света Гора и Хиландар, црквена самосталност, српска па
тријаршија, однос између српске цркве и државе, ктитори и заду
жбине)
– Култура српске средњовековне државе (културна подручја,
језик и писмо, стара српска библиотека, књижевност, правни спо
меници, уметност)
– Постанак и развој босанске државе (Босна као географски
појам, Босна између Угарске и Византије, црква босанска, ширење
Босне, проглашење краљевства)
– Дубровник у средњем веку (оснивање града, византијски
Рагусион, млетачка власт, односи са Угарском, ширење градске те
риторије, уређење града, република, односи са Србијом и Босном,
привреда, трговина, културни успон)
– Продор Турака на Балканско полуострво (Турци Османлије,
уређење Османског царства, турски начин освајања, разједињене
хришћанске државе, расуло српске државе, битка на Марици, бит
ка на Косову)
– Држава Лазаревића и Бранковића (турски вазали, битка код
Ангоре, титула деспота, привредни успон, уређење Деспотовине,
култура Моравске Србије)
– Крај државне самосталности Србије и Босне (пад Царигра
да, освајање Србије, превласт обласних господара у држави Котро
манића, постанак Херцеговине, пад Босне, крај херцегове земље)
– Зета за време Балшића и Црнојевића (успон Балшића, кому
не и обласни господари, између Турака и Венеције, Зета у Деспо
товини, уздизање Црнојевића, пад области Црнојевића)
– Сеобе Срба (немирна граница у Подунављу, сеобе Срба, од
брамбени систем, повремени упади хришћанских снага на турску
територију)
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III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. тема: ЕВРОПA ОД XV ДО XVIII ВЕКА

– Велика географска открића и почеци европског колонија
лизма
– Зачеци капитализма
– Хуманизам и ренесанса
– Реформација и католичка реакција
II. тема: АПСОЛУТИСТИЧКЕ МОНАРХИЈЕ (XVI–XVIII век)
– Опште одлике апсолутистичких монархија
– Шпанија Филипа II; револуција у Низоземској
– Енглеска од XVI до XVIII века
– Француска од XVI до XVIII века
– Самодржавље у Русији
– Опште одлике просвећеног апсолутизма
– Просвећени апсолутизам Петра I, Катарине II, Фридриха II
III. тема: СРПСКИ НАРОД ПОД ОСМАНСКОМ ВЛАШЋУ
(XVI–XVIII век)
– Друштвено и државно уређење Османског царства
– Положај и живот Срба у Османском царству
– Опадање Османског царства
– Српски народ у ратовима Аустрије и Млетачке републике
против Османлија
– Улога Пећке патријаршије, Цетињска митрополија
IV. тема: СРБИ ПОД ХАБЗБУРШКОМ И МЛЕТАЧКОМ
ВЛАШЋУ (XVI–XVIII век)
– Државно и друштвено уређење Аустрије
– Српски народ у Војној крајини, цивилној Хрватској и Сла
вонији, сеобе у Русију
– Положај Срба у Угарској
– Карловачка митрополија
– Срби под режимом просвећеног апсолутизма Марије Тере
зије и Јосифа II
– Дубровник и Срби у млетачкој Далмацији и Боки (XVI–
XVIII век)
V. тема: ЕВРОПА И СВЕТ ОД КРАЈА XVIII
ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
– Привредне и друштвене промене (индустријска револуција)
– Епоха грађанских револуција
– Рат за независност САД
– Француска револуција
– Наполеонова владавина и освајања
– Бечки конгрес и Света алијанса
– Револуционарни покрети у Европи у првој половини XIX
века; револуција 1848/1849.
– Раднички и социјалистички покрет у Европи
– Уједињење Италије; уједињење Немачке
– Грађански рат у САД
VI. тема: НАЦИОНАЛНИ ПОКРЕТИ НА БАЛКАНУ ОД КРАЈА
XVIII ДО СЕДАМДЕСЕТИХ ГОДИНА XIX ВЕКА
– Османско царство крајем XVIII и почетком XIX века
– Српска револуција – ратни период (Први српски устанак,
устаничка држава, Хаџи Проданова буна, Други српски устанак)
– Српска револуција – мирнодопски период (борба за ауто
номију, јачање државности, хатишерифи из 1830. и 1833. године,
укидање феудализма)
– Апсолутизам Милоша Обреновића (уставно уређење – Сре
тењски устав и Турски устав; привредни и друштвени развој)
– Прва владавина кнеза Михаила (1839–1842)
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– Уставобранитељи и кнез Александар Карађорђевић (1842–
1858)
– Друга владавина кнеза Милоша и кнеза Михаила Обрено
вића (1858–1868)
– Владавина кнеза Милана Обреновића (друго намесништво
и устав из 1869; српско-турски ратови 1876–1878. и стицање неза
висности)
– Културни препород Кнежевине Србије
– Стварање Црногорске државе
– Митрополити Петар I и Петар II Петровић Његош
– Кнежевина Црна Гора – књаз Данило Петровић Његош
(1852–1860)
– Стицање независности Црне Горе – књаз Никола Петровић
Његош
– Босански беговат у првој половини XIX века
– Устанак у Босни и Херцеговини (1875)
– Национални препород Грка, Бугара, Мађара, Румуна
– Хабзбуршка монархија (од краја XVIII до седамдесетих го
дина XIX века)
– Срби у Хабзбуршкој монархији од краја XVIII до седамде
сетих година XIX века (Темишварски сабор, Карловачка митропо
лија и патријаршија; Срби у револуцији 1848/1849; Војводство Ср
бија и тамишки Банат; Светозар Милетић; Војна граница)
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. тема: Е
 ВРОПА И СВЕТ У ДРУГОЈ ПОЛОВИНИ XIX
И ПОЧЕТКОМ XX ВЕКА
– Нова слика Европе после уједињења Италије и Немачке:
нове и старе силе и њихова борба за политички, дипломатски и
економски престиж
– Берлински конгрес и преобликовање југоис точне Европе
– Време напетости (политика, борба за колоније, привредна и
војна конкуренција, политичке идеје – либерализам, радикализам,
национализам, социјалдемократија, комунизам…)
– „Лепа епоха”: култура, наука, технолошки напредак, про
света
II. тема: НЕЗАВИСНЕ ДРЖАВЕ СРБИЈА И ЦРНА ГОРА
– Србија између Аустроугарске и Русије (1878–1903)
– Политички, привредни и културно-просветни развој у Ср
бији (1903–1914)
– Црна Гора од 1878. до 1914.
– Србија и Црна Гора и српски народ у Аустроугарској и
Османском царству
– Балкански ратови (1912–1913)
III. тема: ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
„Велики рат”
– Европа на путу ка рату (политика, привреда, наука, култура
и образовање)
– Савезништва и фронтови
– Хронологија ратних дејстава
– Свакодневни живот у рату
– Револуције у Русији
– Ратно ангажовање САД
Србија у „Великом рату”
– Србија уочи Првог светског рата
– Србија и савезничке силе
– Хронологија ратних дејстава (најважније битке, повлаче
ње преко Албаније, окупација и терор, устаничке борбе, Солунски
фронт, унутрашњеполитички сукоби, ослобођење)
– Свакодневни живот у рату
– Србија и југословенска идеја (од Нишке до Женевске декла
рације)
– Последице рата
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IV. тема: ЕВРОПА И СВЕТ ИЗМЕЂУ СВЕТСКИХ РАТОВА
– Последице „Великог рата” (нестанак царстава и стварање
нових држава, Мировна конференција у Паризу, Лига народа, кри
за демократије и појава тоталитарних идеја)
– Велика економска криза и њене последице
– Култура, наука и просвета
– Либералне демократије (САД, Велика Британија, Францу
ска…)
– Совјетска Русија
– Фашизам и националсоцијализам (Италија, Немачка, гра
ђански рат у Шпанији)
– Свет на путу ка новом рату (рушење „версајског поретка”,
аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт Молотов-Рибентроп)
V. тема: ЈУГОСЛОВЕНСКА КРАЉЕВИНА
– Нова држава (уједињење, простор и друштво, границе,
окружење, савезници и противници)
– Државно, друштвено и политичко уређење (1918–1929)
– Лични режим краља Александра и идеологија интегралног
југословенства (1929–1935)
– Политички и национални сукоби (1935–1939)
– Међународни положај и спољна политика (1918–1939)
– Економски и културно-просветни развој југословенске др
жаве (1918–1941)
– Југославија у време избијања Другог светског рата: преуре
ђење државе и промена међународног положаја (1939–1941)
VI. тема: ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ
Свет у Другом светском рату
– Савезништва и фронтови
– Хронологија ратних дејстава и преломни догађаји (1939–1945)
– Промена граница и окупациони системи
– Расизам, геноцид и холокауст
– Крај рата и његове последице
– Свакодневни живот у рату
Југославија у Другом светском рату
– Од дипломатског притиска до рата (међународна дипломат
ска криза, борба за југословенски простор и врхунац кризе 25. и
27. март 1941)
– Војни пораз (Априлски рат, капитулација и распарчавање,
НДХ)
– Окупација (окупациони системи, репресивна политика, ге
ноцид и терор)
– Отпори окупацији и фашизму (устанци, антиокупационе
снаге српског грађанства; супротстављени национални, војни и по
литички покрети)
– Хронологија ратних дејстава (југословенско ратиште у кон
тексту светског рата)
– Идеолошки концепти и уређење будуће државе (српско-хр
ватски спор у емиграцији, АВНОЈ, национална политика Равно
горског покрета, Друга призренска лига)
– Југославија и Балкан у односима и плановима великих сила
– Крај рата и његове последице
– Свакодневни живот у рату
VII. тема: СВЕТ ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА
Послератни свет и његове супротности
– Од ратног савезништва до Хладног рата
– Блоковска подела, економске и политичке интеграције
– Трећи свет и деколонизација
– Политички, привредни, друштвени, културни и научни развој
– Свет у савременом добу (распад СССР, нестанак Источног
блока, ЕУ, глобализација, научно-технолошка револуција)
Југославија после Другог светског рата
– Унутрашњеполитички односи и спољнополитички положај
(1945–1948)
– Југославија између Истока и Запада: у потрази за новом
спољнополитичком и унутрашњеполитичком оријентацијом
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– Политички, привредни, друштвени и културни развој
– Нестанак југословенске државе
– Српска држава у савременом добу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни садржаји предмета Историја конципирани су тако
да ученицима пруже целовиту слику о праисторијском и историј
ском добу.
Полазну тачку чине циљ и задаци овог предмета, чија реали
зација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактери
стикама ученика. Садржаје треба прилагођавати ученицима, како
би најлакше и најбрже достигли наведене циљеве. Наставник има
слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку
тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У школама на наставном језику неке од националних мањина
могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програ
му, обрадити и проширени наставни садржаји из прошлости тог
народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разно
врсних извора и релевантне историографске и етнографско-антро
полошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну
представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у
коме живе: какав им је био начин живота и које су значајне лично
сти обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, она која по
ставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, под
стакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње,
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена пи
тања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и системати
зације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организо
ване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у гру
пи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радови,
презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их
„оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба
различитих историјских текстова, карата и других извора историј
ских података (документарни и играни видео и дигитални мате
ријали, музејски експонати, илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама културе. Коришћење
историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да
на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се до
гађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној
територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање је
зичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски са
држаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопх одно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
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Како би циљеви наставе историје били што потпуније оства
рени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power Point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА И ТЕХНИЧАР
ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и
формирање вредносних ставова који доприносе развоју инфор
матичке писмености неопходне за живот у савременом друштву,
даље стручно усавршавање и практичну примену у процесу рада;
као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално користе
рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално
здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креирање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика
на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких
програма за обраду цртежа и слика;
– упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб
програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном упо
требом у креирању сопствених Веб пројеката;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
– ефикасно користе програмски језик заснован на прозорима
за решавање различитих проблема у даљем образовању, професио
налном раду и свакодневном животу;
– развију способности писања програма вођених догађајима
и разумеју принципе креирања модуларних и добро структурира
них програма;
– упознају концепт базе података, њену организацију, кори
шћење упита за добијање тражених података из базе, прављење из
вештаја и дистрибуцију података;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;
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– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном
животу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 72 часa годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. ОСНОВЕ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕ (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација(бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. ОСНОВЕ РАДА У ОПЕРАТИВНОМ СИСТЕМУ
СА ГРАФИЧКИМ ИНТЕРФЕЈСОМ (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
Дистрибуција програмских производа (комерцијална, деље
на (енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл.
trial)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање да
тума и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резо
луције екрана), регионална подешавања, промена корисничких на
лога.
Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.
3. ТЕКСТ-ПРОЦЕСОР (14–16)
Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања
радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и промена
језика тастатуре („писма”). Операције са документима (креир ање,
отварање, премештање од једног до другог отвореног докумен
та, чување, затварање). Уређивање текста. Коришћење симбола
за форматирање. Премештање садржаја између више отворених
докумената. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и вре
мена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и замена задатог
текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. Умета
ње табеле у текст. Форматирање текста (страница, ред, маргине,
проред). Исправљање грешака. Нумерација страница. Израда сти
лова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
4. СЛАЈД-ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (10–12)
Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд-презентација. Подешавања радног
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окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа”
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер” слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.
5. РАД СА ТАБЕЛАМА (14–16)
Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно и
графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типови
података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји ћели
ја и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премештање, фик
сирање и сакривање редова и колона. Уношење формула са основ
ним аритметичким операцијама, користећи референце на ћелије.
Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање ћели
ја. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, максимум,
пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматирање ће
лија (број децималних места, датум, валута, проценат, поравнање,
прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја и позади
не, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање. Намена раз
личитих типова графикона, приказивање података из табеле помоћу
графикона. Подешавање изгледа странице документа за штампање
(оријентација папира, величина, маргине, прелом, уређивање загла
вља и подножја, аутоматско нумерисање страна). Прегледање доку
мента пре штампања, штампање документа и његових делова.
6. ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОНСКА КОМУНИКАЦИЈА (12–14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари-сервери и рачунари-кли
јенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет-провајдери и њихове
мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб-форуми. Веб-читачи. Претраживачи, претраживање и ко
ришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње и 60 часова у блоку )
1. РАЧУНАРСКА ГРАФИКА (20)
Увод у рачунарску графику
Начини представљања слика у рачунару – векторска и рас
терска графика. Карактеристике рачунарске графике – резолуција
и број боја. Класификација програма за рад са рачунарском графи
ком. Формати датотека. Улазне и излазне графичке јединице.
Пример програма за креирање и обраду растерске графике
Увоз слике са камере и скенера. Основне корекције слике. Про
мена резолуције слике и формата датотеке. Оптимизација за веб.
Организовање фото-албума. Штампање растерске графике. Алати
за цртање. Палете боја. Ефекти, маске, исецање, брисање, копирање
делова слике, подешавање осветљености, контраста итд. Ретушира
ње и фото-монтажа. Додавање текста. Израда ГИФ-анимације.
Пример програма за креирање векторске графике
Подешавање радног окружења. Цртање основних графичких
елемената – објеката. Трансформације објеката. Комбиновање обје
ката. Додавање текста. Комбинација растерске и векторске графике.
Слојеви. Глобални преглед цртежа. Штампање векторске графике.
2. МУЛТИМЕДИЈА (10)
Начини представљања звука у рачунару. Основни формати за
писа звука (WAV, MP3, MIDI,...). Програми за репродукцију звучних
записа. Пример програма за снимање звука. Начини представљања
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видео-записа у рачунару. Основни формати видео-записа. Програ
ми за репродукцију видео записа. Увоз видео записа са дигиталне
камере. Пример програма за монтажу видео записа (комбинација
слике, видеа и звука). Постављање видео записа на веб.
3. ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ(12)
Појам и предност умрежавања. Локалне мреже, формирање и
структура. Повезивање чворова мреже. IP шема адресирања. Руте
ри и рутирање. Организација домена и доменских имена. Систем
доменских имена DNS (Domain Name System). Дељење ресурса
локалне мреже. Навигација кроз локалну мрежу. Администрирање
кућне локалне мреже. Функционисање Интернета и основни Ин
тернет протоколи. Карактеристике основних технологија приступа
Интернету. Интернет-провајдери и њихове мреже. Повезивање ло
калне мреже са глобалном мрежом (Интернетом).
4. НАПРЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА (12)
Појам Веб. Подела веб садржаја на статички и динамички
веб. Клијентске и серверске технологије. Веб апликације за рад са
документима (рад „у облаку”, енгл. cloud computing). Дељење до
кумената на вебу. Блог. Вики-алат. Електронски портфолио.
5. ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ (14)
Основе HTML-а. Основни тагови HTML-a. HTML контро
ле. Стилови у HTML-у (каскадни стилови – CSS). Методе изра
де HTML докумената и каскадних стилова. Шта је CMS. Особине
CMS-a. Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, WordPress).
НАСТАВА У БЛОКУ
(60 часова годишње)
АУДИТОРНЕ ВЕЖБЕ (30)
Израда графичких, мултимедијалних и веб садржаја према
одабраним тема које су у вези са садржајима заступљеним у про
грамима стручних предмета.
ПРАКСА У РАЧУНСКИМ ЦЕНТРИМА (30)
Практично упознавање топологије, ресурса, клијент-сервер
модела на примеру школске мреже и мреже већег рачунског центра,
администрирање и повезивање са глобалном интернет мрежом.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I разред
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе.
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији.
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе.
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључу
је практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја
различитих наставних предмета, тема и области са којима се су
срећу изван школе. Активности осмислити тако да повећавају
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мотивацију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и
система вредности у вези са развојем језичке и информатичке пи
смености, здравим стиловима живота, развојем креативности, спо
собности вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у
првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки обра
зовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у пр
вом разреду 35, односно 37 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 70, односно 74 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске техни
ке ученици би требало да усвоје значење појмова информација и
информатика; овладају вештином превођења броја из декадног у
бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утица
ју компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако
што ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих
се компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и
спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спо
љашњих меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне
функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, об
јасне како се одвија комуникација компоненти у току извршавања
програма (1); наведу параметре којима се изражавају перформансе
рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе
рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(остаје један час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу;
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак-информацијазнање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не једнице у другу, или превођења из декадног бројевног система у
бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази
у саставу оперативног система);
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– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискретизације информација, која је
неопходна ради обраде на рачунару;
– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства.
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок
– шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звуч
на и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара и
утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике бит
не за успешно коришћење основних могућности оперативног си
стема. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да објасне
основне функције оперативног система, разлику између систем
ског и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју програмског
производа (1); објасне карактеристике дистрибуција програмских
производа, разликују права коришћења лиценцираних програм
ских производа и информација до којих може доћи путем мреже.
Ученицима развити правну и етичку свест о ауторским правима
над информацијама које се дистрибуирају путем мреже. Посебну
пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних програма,
заштити програма и података, вирусима и заштити од њих (1). У
оквиру ове тематске целине ученик би требало да научи да: подеси
основне параметре оперативног система (регионална и језичка по
дешавања, изглед окружења итд.) (1); покрене и користи програме
који су у саставу оперативног система за уређење текста, цртање и
једноставна нумеричка израчунавања (1); разликује намену дато
теке и каталога, наведе намену типова датотека који се најчешће
користе, изабере одговарајући програм за преглед или уређивање
појединих типова датотека (подешавање подразумеваног програма
за одређени тип датотеке) (1); примењује основне операције ко
је се користе при раду са датотекама и каталозима, формира хи
јерархијску структуру каталога, архивира и деархивира датотеке,
каталоге и дискове (1); зна да одреагује на најчешће поруке опера
тивног система (при брисању датотека и каталога; при затварању
програма, а да није претходно сачуван документ, итд.), инсталира
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и деинсталира корисничке програме, инсталира и деинсталира
управљачке програме за периферне уређаје (1); користи мултиме
дијалне могућности оперативног система (1); објасни деструктив
не могућности рачунарских вируса, користи и подешава антиви
русни програм (1). Неки елементи тематске целине Основе рада у
оперативном систему са графичким интерфејсом могу се прожи
мати са другим тематским целинама, тако што ће се, на пример,
програм калкулатор (који се налази у оквиру оперативног система)
користити када се учи превођење из декадног у бинарни бројевни
систем и обратно, класификацију програма извршити на конкрет
ним примерима, структуру и перформансе конкретног рачунара
сагледати кроз елементе оперативног система итд. Повезати гради
во са њиховим искуствима.
(остаје један час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст-процесор потребно
је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекте, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих
својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креирање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креира и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје четири часа за увежбавање, рад на пројекту и систе
матизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова );
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
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– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
– При обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;
– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
- пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд-презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд-презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуације у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне 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) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд-презентација, одабир одговарајућег типа „погледа” на
презентацију, израду фото-албум презентације, основне операци
је са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на задати
начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додавање
нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију пре
лаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
– током излагања градива од стране наставника на првом дво
часу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: до
брих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до „пра
вила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инси
стирати на интердисциплинарности), извори, применљивост, изво
дљивост,
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн,
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током изра
де пројекта реализовати путем система за електронски подржано
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учење или неким другим видом комуникације и сарадње путем
Интернета;
– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.
При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти 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.
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 раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања 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 и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних 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 (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12 ча
сова тако што ће ученици радити задатке које је припремио настав
ник (текстуалним описом задатка или задатом коначном табелом,
одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима дати кон
кретне 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 ванна
ставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умре
жавања, разумеју у чему је разлика између рачунара-сервера и
рачунара-клијената, који посао обављају Интернет-провајдери,
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карактеристике основних технологија приступа Интернету, адре
сирање на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему
служе Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом
(2). Потребно је да ученици науче да: визуализују веб-страницу ко
ришћењем веб-читача, крећу се веб-пространством коришћењем
адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са веба,
користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електронске по
ште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке коришћењем
електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију, упознају
се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2); упозна
ју се са начином функционисања, правилима понашања, предно
стима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са серви
сима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације
(Cloud computing) (2); отворе налог и користе виртуелни телефон,
(нпр Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска трговина” и
„електронско банкарство”, науче како функционише електронски
подржано учење (2). При свему овоме неопх одно је перманент
но 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.
(остаје два часа за увежбавање и систематизацију теме, по
везивање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама
према интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да бу
де конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене са
ставне компоненте, топологија, ресурси, клијент-сервер, итд.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео-клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки систе
ми и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија
претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка траже
њу образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско
учење;
– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената...;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступ
них путем веба;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette).
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут” електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
II разред
Настава се реализује у кабинету или рачунарској лаборатори
ји. При реализацији садржаја овог предмета одељење се дели на
две групе. У зависности од начина реализације наставе, групама
може да предаје исти професор или да се свака група има свог про
фесора. Број ученика за рачунаром је до два.
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Због специфичности сваке конкретне школе није могуће на
правити јединствен модел за реализацију вежби. Препушта се
школама да према могућностима реализују наставу уз ограничење
да не би требало држати више од два везана часа.
При састављању програма водило се рачуна о обезбеђивању
поступности у остваривању садржаја, па је неопходно да настав
ник поштује редослед тематских целина.
Уз сваку тематску целину дат је број часова за остваривање
вежби и тај број је дељив са два због предложеног начина реализа
ције. Наставник може да изврши мања одступања од предвиђеног
броја часова уколико се за тим укаже неопходна потреба.
У уводном делу часа наставник истиче циљ и задатке одгова
рајуће наставне јединице а затим реализује теоријски део неопхо
дан за рад ученика на рачунарима. Уводни део часа, у зависности
од садржаја наставне јединице може да траје највише до 30 минута.
У блок настави(практична настава) ученици треба да у пот
пуности овладају радом на персоналном рачунару, односно прак
тичном израдом графичких, мултимедијалних и веб садржаја. На
ставу и вежбе је неопходно изводити у лабораторији персоналних
рачунара. За реализацију овог програма неопходно је да ученик бу
де у сталном контакту са персоналним рачунаром.
1. Рачунарска графика (20)
Увод у рачунарску графику (препорука: 2 часа)
Објаснити разлику између векторског и растерског предста
вљања слике, предности и недостатке једног и другог начина. Об
јаснити основне типове формата слика и указати на разлике међу
њима. Указати на постојање библиотека готових цртежа и слика.
При увођењу појмова растерске и векторске графике, нека
ученици на својим рачунарима паралелно отворе прозоре програ
ма за цртање који је у саставу оперативног система и нпр. текстпроцесор, рећи им да у оба нацртају елипсу и максимално зумира
ју, нацртају затим обојени квадрат преко дела елипсе и покушају
да га „преместе”, при свему томе захтевати од њих да изводе за
кључке у вези са карактеристикама једне и друге врсте графике.
Направити паралелу између ове две врсте графике у односу на цр
теже воденим бојама и колаже од папира. Код наставне јединице
која се односи на формате датотека илустровати конкретним при
мерима, урађеним од једне фотографије, зумирати слике, поредити
величине датотека.
Пример програма за креирање и обраду растерске графике
(препорука: 10 часова)
Припремити за часове дигитални фото-апарат или мобилни
телефон са камером и на часу правити фотографије. На претход
ном часу дати ученицима задатак да донесу фотографије које ће
на часу скенирати. Ученици могу на својим фотографијама да уве
жбавају технике основних корекција и обраде фотографије: укла
њање „црвених очију”, ретуширање, фото-монтажу, промену резо
луције и формата слике, а затим направе фото-албум свих радова.
Пример програма за креирање векторске графике (препору
ка: 8 часова)
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, 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 ко
ришћења алатки и указати на сличност команди у различитим про
грамима. Слично је и са радом са графичким елементима и њихо
вим 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 одре
ђивање 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 могућ
ност попуњавања (бојом, узорком, итд.).
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Указати на важност промене величине приказа слике на екра
ну (увећавање и умањивање цртежа), и на разлоге и начине осве
жавања 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 нацрта
ју грб школе, свог града или спортског друштва, насловну страну
школског часописа, рекламни пано и сл.
2. Мултимедија (10)
Обраду ове теме засновати на искуствима ученика, резимира
ти њихова знања, запажања и искуства у раду са звуком и видеом.
Направити упоредни преглед неколико програма за репродук
цију звука.
При упознавању са основним форматима записа звука, напра
вити паралелу између растерске и векторске графике са једне стра
не и снимљеног и синтетичког звука са друге стране. Дати учени
цима прилику да сниме сопствени глас и репродукују га. Повезати
са темом израде презентација у првом разреду и могућношћу сни
мања нарације уз слајдове.
Направити упоредни преглед неколико програма за репродук
цију 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 мон
таже видео материјала, звука, ефеката и натписа.
Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права и
етичких норми при коришћењу туђих звучних и видео записа, као
и на поштовање права на приватност особа које су биле актери сни
мљених материјала и тражње њихових дозвола за објављивање.
3. Локалне рачунарске мреже (12)
Тематска целина Локалне рачунарске мреже је уведена у
програм за другу годину, као логичан след теме Интернет и елек
тронска комуникација, која се обрађује на првој години. При
реализацији ове тематске целине потребно је да се ученици под
сете принципа умрежавања и коришћења Интернета као глобал
не мреже. Потребно је да ученици буду даље упознати са: појмом
локалне мреже и њеном структуром; уређајима који се користе за
умрежавање коришћењем ресурса локалне мреже; разликом изме
ђу рачунара-сервера и рачунара-клијената; улогом рутера и појмом
рутирања; одржавањем и администрирањем кућне локалне мреже;
принципима функционисања Интернета и основним технологија
ма приступања Интернету; улогом Интернет-провајдера; Интернет
протоколима; разликом између локалне и глобалне мреже; систе
мом доменских имена(DNS- Domain Name System); повезивањем
локалне мреже са Интернетом.
Препоруке за реализацију:
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да бу
де конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене са
ставне компоненте, топологија, ресурси, клијент-сервер, итд.;
– у складу са ресурсима, ученицима треба у највећој мери
практично приближити све могућности умрежавања, од умрежава
ња два рачунара до постављања мале локалне мреже(или користи
ти већ постојећу школску мрежу) и њеног повезивања, одговарају
ћом интернет конекцијом, са глобалном мрежом.
– подстаћи ученике да, кроз дискусију, повежу стечена знања
о Интернету као глобалној мрежи из обрађених модула на ранијим
годинама са новим сазнањима о умрежавању и локалним рачунар
ским мрежама.
4. Напредно коришћење интернета (12)
Појам Веб и подела веб садржаја на статички и динамички
веб (препорука: 3 часова)
Потребно је да ученици: разумеју све функције Интернета,
од почетне идеје глобалног умрежавања, проналажења и давања
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информација, преко веб портала као обједињених сервиса и апли
кација, до коришћења Интернета за Електронско пословање; да
разумеју појам Веб-а(WWW); разумеју поделу на статички и дина
мички веб; разумеју поделу на клијентске и серверске технологије;
се упознају са теоријом 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 има форме за спрегу са неком
базом података и веб портала(дати пример за портал за електрон
ско пословање и пример веб портала који се користи у забавне свр
хе); 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 Интернет-у и да уоче
предности и мане оба приступа.
Клијентске и серверске технологије (препорука: 3 часа)
Поменути, без улажења у детаљнији опис програмских јези
ка, најчешће клијентске технологије(Java Script, VBScript, Dyna
mic HTML); и најчешће серверске технологије(Active Server Pages,
ColdFusion, PHP).
Веб апликације и дељење докумената (препорука: 3 часва)
Упознати ученике са принципима, предностима и недостаци
ма употребе веб-апликација и радом „у облаку” (енгл. cloud compu
ting). Подстицати ученике на размишљање и наводити да они изво
де закључке о овој теми.
Представити ученицима различите системе за рад са веб
апликацијама и дељење докумената, а ученицима пружити прили
ку да раде у једном од њих.
Блог, вики, електронски портфолио (препорука: 3 часоа)
Приказати ученицима конкретне примере блога, викија, и
електронског портфолија, размотрити могућности примене, уче
ницима пружити прилику да креирају садржаје и коментаре на
вебсајтовима и порталима са слободним приступом или у саставу
школског веб-сајта или платформе за електронски подржано уче
ње. Активности осмислити тако да подстичу тимски рад, сарадњу,
критичко мишљење, процену и самопроцену кроз рад на часу, при
мену у другим наставним областима и домаће задатке.
При свему овоме неопходно је перманентно радити на разви
јању свести о важности поштовања правних и етичких норми при
коришћењу Интернета, критичком прихватању информација са ве
ба, поштовању ауторских права при коришћењу информација са
веба, поштовању права приватности.
5. Презентације на интернету (14)
При реализацији тематске целине Презентације на интер
нету ученик треба да стекне знања и вештине битне за успешно
коришћење основних могућности најједноставнијег алата за веб
дизајн HTML, који представља стандард за веб документе. Уче
ник би требало да научи: основе HTML-а; структуру – основне
тагове (<HTML>, </HTML> – заграде HTML-текста; <HEAD>, </
HEAD> – заграде загљављa, садржи мета-дефиниције HTML-до
кумента; <TITLE>, </TITLE> – заграде за назив HTML-докумен
та и <BODY>, </BODY> – заграде текста обележеног документа);
писање програма у најједноставнијем текст едитору; листе(ну
мерисане и ненумерисане листе); форматирање текста у оквиру
HTML-а; таг за боје позадине, објекта и слика; прављење линкова;
рад са сликом у овиру HTML-а; рад са табелама; рад са фрејмови
ма; форме и елементе форме(упити над базама података); рад са
CSS-ом(стилови); уметање стилова директно у HTML фајл; кори
шћење стилова у засебном css фајлу, који се позива из HEAD таг-а.
Потребно је ученике упознати са: готовим веб решењима ко
ји се бесплатно могу наћи на интернету, преузети и користити у
личне и комерцијалне сврхе, а обједињени су под називом CMS;
основним одликама и предностима CMS портала(Подаци се могу
уносити или прегледати са било којег места на свету, у географ
ском смислу, само уз приступ Интернет-у; садржај странице може
да мења било која особа којој су од стране власника дата админи
страторска права приступа на портал; подаци су одвојени од изгле
да веб странице, тако да је власницима портала администраторски
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панел за унос података увек исти, а приказ тих података посетио
цима зависи од шаблона (template); одвајање података од дизајна
омогућава да се лако промени изглед веб стране без потреба по
новног копирања или уношења података у страницу, администра
ција се обавља преко веома једноставног графичког интерфејса;
можете дати право неким особама да уносе текстове, али они неће
бити објављени док их надлежна особа не одобри; за унос инфор
мација користи се текстуални едитор сличан WордПад / МС Wорд
програму; могућ upload медиа фајлова (слике, документи) на сер
вер, те њихово једноставно публиковање и уређивање); најчешће
коришћеним CMS порталима(навести Joomla, WordPress портале
и примере љиховог коришћења); поступком download-а потребних
шаблона и њиховом инсталацијом на рачунару.
Препоруке за реализацију:
– при реализацији ове тематске целине радити са најједно
ставнијим едитором(Dreamweaver, Frontpage), подстаћи ученике
да примене стечена знања из рада са програмима за обраду текста
и програмима за обраду слика и тако припреме садржај за креир а
ње сопствене веб стране;
– подстаћи ученике да одабране теме обраде коришћењем
HTML-а и презентирају га у облику веб стране, при бирању садр
жаја инсистирати на критичком приступу информацијама и него
вању естетике.
– подстаћи ученике да, радећи у тимовима, већ обрађене ра
дове у виду најједноставнијих HTML страна сада обраде у неком
шаблону изабраног CMS-а;
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње и 60 часова у блоку )
1. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА ПОМОЋУ РАЧУНАРА (4)
Решавање проблема коришћењем рачунара. Основи алгорит
мизације. Трансформација проблема на облик погодан за решавање
на рачунару. Програмски језици и њихова синтакса и семантика.
2. ПРОГРАМИ ЗАСНОВАНИ НА ПРОЗОРИМА (4)
Основне карактеристике програма заснованих на прозорима.
Елементи графичког корисничког интерфејса (Graphical User Inter
face). Програми руковођени догађајима (догађаји, извори догађаја
и обрада догађаја).
3. УВОД У РАЗВОЈНО ОКРУЖЕЊЕ ПРОГРАМСКОГ ЈЕЗИКА (8)
Почетак рада и управљање развојним окружењем. Празан
пројекат. Чување и отварање пројекта. Форма и подешавање њених
својстава. Додавање компоненти форми. Компонента у жижи. Јед
ноставне компоненте: натпис (Label), оквир за уношење и прика
зивање текста, дугме (Button), часовник (Timer) и оквир за графич
ки објекат. Својства компоненти и њихово подешавање. Догађаји
компоненти и обрада догађаја.
4. ТИПОВИ ПОДАТАКА (6)
Целобројни тип. Опсег целобројног типа. Аритметичке опе
рације, операције поређења и стандардне функције дефинисане на
целобројном типу. Приоритет операција.
Реални тип. Опсег реалног типа. Аритметичке операције и
стандардне функције дефинисане на реалном типу.
Логички тип.
Знаковни тип.
Низовни тип.
Стринг тип и основне функције за рад са стринговима.
Набројиви тип.
Класа и методе класе – основни појмови.
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5. НАРЕДБЕ И ИЗРАЗИ (4)

Синтакса и семантика израза. Аритметички изрази. Логички
изрази.
Наредба доделе.
Конверзија типова података.
Уношење и приказивање података.
Алгоритам размене вредности две променљиве. Програмира
ње израчунавања по једноставним математичким формулама.
6. НАРЕДБA ГРАНАЊА IF (8)
Синтакса наредбе if.
Алгоритми за:
– одређивање минимума/максимума два/три броја;
– уређивање два/три броја у монотоно неопадајући/нерастући
поредак;
– одређивање сутрашњег и јучерашњег датума;
– приказ назива дана у недељи на основу учитаног редног
броја дана.
7. КОМПОНЕНТЕ ИЗБОРА И КОНТЕЈНЕРСКЕ КОМПОНЕНТЕ (6)
Компоненте избора: радио-дугме (RadioButton), оквир за по
тврду (CheckBox), оквир с листом (ListBox), комбиновани оквир
(ComboBox). Контејнерске компоненте: оквир за групу (Group
Box), плоча (Panel).
8. НАРЕДБЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ ЦИКЛУСА (10)
Синтакса наредби за организацију циклуса. Примена наредби
break и continue у циклусима.
Алгоритми за:
– табелирање вредности функција;
– израчунавање сума и производа;
– испитивање својстава целих бројева.
9. ОПИС КЛАСЕ (10)
Опис методе класе (функције и процедуре).
Формални параметри методе. Тело методе. Синтакса позива
методе. Стварни параметри методе. Локалне променљиве методе.
Поља класе.
Примери развоја програма коришћењем принципа „од оп
штег ка посебном”.
10. ТИП НИЗА (10)
Једнодимензионални низови.
Алгоритми са низовима:
– основне операције са низовима;
– израчунавање просечне вредности;
– израчунавање минималне/максималне вредности низа;
– претраживање у низу;
– сортирање низа.
Дводимензионални низови. Алгоритми за израчунавања и
трансформације на табели и њеним деловима.
Визуелна компонента за табеларни приказ текста.
НАСТАВА У БЛОКУ
(60 часова годишње)
ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ НА РАЧУНАРУ
Израда комплетних програмских задатака, анализа програм
ских задатака, израда алгоритма, кодирање, припрема података и
датотека, тестирање и извршавање програма, документација про
грама.
Реализација програмских задатака на персоналним рачунари
ма у објектно оријентисаном језику Visual Basic.
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IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње и 60 часова у блоку )
I. БАЗЕ ПОДАТАКА (30)
1. Основи база података (4)
Појам базе података (БП). Системи за управљање базама по
датака. Информациони системи. Веза БП и информационих систе
ма. Модели БП. Релационе БП. Основни појмови релационих БП
(модел, ентитет, домен, атрибут, релација и др.). Појам кључа БП.
Шема релационе БП.
2. Kреирање база података у конкретном окружењу (4)
Упознавање конкретног система за управљање БП. Коришће
ње унапред креир аних БП. Планирање једноставних БП. Коришће
ње шаблона за креирање једноставних БП.
3. Рад с табелама (4)
Креирање табела (са и без чаробњака). Избор типа података.
Постављање примарног кључа. Уношење података у табелу. Измена
(уређење) поља и слогова у табели. Форматирање података у табели.
4. Веза између табела (4)
Појам везе. Креир ање веза између табела. Опис референци
јалног интегритета. Измене веза између табела.
5. Форме (обрасци) (4)
Креирање форми (образаца) са и без чаробњака. Унос подата
ка помоћу форми (образаца). Додавање специјалних контрола фор
ми (лист-боксови, комбо-боксови, командна дугмад и др.). Креир а
ње мултитабеларних форми.
6. Претраживање и сортирање (2)
Тражење информација у табели. Сортирање, филтрирање и
индексирање.
7. Упити (4)
Креирање упита (са и без чаробњака). Преглед резултата упи
та. Креирање мулти-табеларних упита.
8. Извештаји (4)
Креирање извештаја (са и без чаробњака). Преглед извештаја.
Постављање контрола и израчунавања у извештајима. Креирање
мулти-табеларних извештаја.
9. Визуелизација података из базе (2)
Компоненте за повезивање Windows-апликације са базом по
датака. Визуелне кoмпоненте за приказивање и модификацију по
датака базе. Компонента за навигацију.
II. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ (12)
Појам информационог система. Моделирање функције и про
цеса. Моделирање података. Моделирање догађаја. CASE алати. Об
ликовање и архитектура информационог система. Дизајн базе пода
така. Дизајн програмске подршке. Имплементација информационог
система. Логичко пројектовање програма и програмски језици. Ор
ганизација, управљање пројектом и одржавање информационог си
стема. Примери конкретних против пожарних (алармних) система.
III. ПРОЦЕДУРЕ ПРОЈЕКТОВАЊА (18)
Организационе припреме и дефинисање пројектног задатка.
Пројектни тим. Дефинисање пројектног задатка и циљева пројек
товања. Анализа постојећег система, снимање и опис постојећег
система. Дефинисање основних поставки развоја новог система.
Израда алтернативних решења избор најприхватљивије варијанте.
Дефинисање и израда идејног пројекта – процедуре и поступци.
Израда детаљног пројекта система, пројектовање система шифро
вања, системи. шифровања, функције планирања, управљања и
извођења. Разрада детаљног пројекта. Фазна тестирања програма
пројекта. Паралелни рад. Одржавање и адаптација пројекта. Доку
ментација пројекта тј. пројектног решења.
НАСТАВА У БЛОКУ
(60 часова годишње)
ПРАКТИЧНЕ ВЕЖБЕ(30)
Пројектовање основног модела информационог система –
евиденција ученика и праћење успеха ученика.
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ПРАКСА У РАЧУНСКИМ ЦЕНТРИМА(30)

Практично сагледавање процеса пројектовања информацио
ног система, начин пројектовања, документација пројектног реше
ња и експлоатација пројектног решења информационог система.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
III РАЗРЕД
При састављању програма и редоследу тематских целина во
дило се рачуна о обезбеђивању поступности у остваривању садр
жаја, као и о психофизичким могућностима ученика овог узраста.
Примере, који се користе у реализацији наставе, треба прилагоди
ти интересовањима и предметима који преовлађују на појединач
ним смеровима.
Уз сваку тематску целину дат је оријентациони број часова за
њено остваривање.
Реализација програма рачунарства и информатике постиже се
добром организацијом наставног процеса, што практично значи:
– рационално коришћење расположивог фонда часова,
– добру организацију практичних вежби на рачунару,
– добар избор задатака који се алгоритамски решавају.
Рационално коришћење часова подразумева добар распоред
рада. Приликом његове израде водити рачуна да свако полугоди
ште има заокружене тематске целине.
У погледу организације рада, значајно је обратити пажњу на
следеће елементе:
– теоријска настава се изводи са целим одељењем и, по по
треби наставник практично демонстрира поступак решавања про
блема уз употребу рачунара. На часовима теоријске наставе уче
ницима треба објаснити основне наредбе и упутити их како да
повезују и примењују претходно усвојена знања и стално подсти
цати ученике да повезују познато са непознатим;
– увежбавање и практичан рад изводи се у рачунарској ла
бораторији, под контролом професора или сарадника у настави.
Ученици изводе вежбе самостално, пошто од професора добију
потребна упутства о начину рада, поступцима и фазама израде. То
ком реализације вежбе, професор или сарадник у настави дужни
су да пруже сва неопходна додатна објашњења као и потребну по
моћ сваком ученику посебно. Свака вежба мора имати тачно утвр
ђен циљ и задатак који се саопштава ученицима;
– за извођење вежби одељење се дели на две групе. Оцењи
вање ученика треба обављати систематски у току школске годи
не. Елементи за оцењивање треба да буду усмене провере знања,
резултати рада на рачунарским вежбама, као и укупан учеников
однос према раду, извршавању планираних обавеза и, поштовању
утврђених рокова.
У току остваривања програма, неопходно је да професор ко
ристи Опште дидактичко-методичко упутство за остваривање про
грама у средњим школама, које је саставни део планова и програма.
У блок настави(практична настава) ученици треба да у пот
пуности овладају радом на персоналном рачунару, односно функ
цијама објектно оријентисаног језика. Наставу и вежбе је неопход
но изводити у лабораторији персоналних рачунара. За реализацију
овог програма неопходно је да ученик буде у сталном контакту са
персоналним рачунаром.
Предлог броја часова који је дат уз наставне теме је оријента
циони и наставник може направити прерасподелу према сопстве
ном мишљењу.
Решавање проблема помоћу рачунара
Како је информатика један од базних инструмената за развој
интелектуалних способности ученика, независно од било ког дру
гог предмета, кроз наставу овог предмета се очекује да се учени
ци упуте у технику решавања проблема полазећи од прикупљања
битних информација, њиховог систематизовања, чувања, обраде
помоћу рачунара и презентирања добијених резултата. Посеб
ну пажњу поклонити алгоритмизацији – поступак кроз који уче
ници треба да стекну навике и вештине у решавању разноврсних
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проблема (не само математичких) на систематичан и прецизан на
чин. Програмски језик се овде користи само као средство за реали
зацију алгоритма на рачунару.
При реализацији курса треба имати на уму да његов задатак
није производња програмера, као што ни настава математике са
много већим фондом не даје математичаре, већ „развијање способ
ности за потпуно, прецизно и концизно дефинисање проблема и мо
гућих поступака за њихово решавање”, како би лакше и ефикасније
решавали проблеме са којима ће се сусретати у току даљег школова
ња, будућем професионалном раду и свакодневном животу.
Препорука је да се задаци и вежбе ураде у објектно оријенти
саном језику, Visual Basic-у и на тај начин се ученици припреме за
рад са базама података, које су у програму за четврту годину овог
предмета код профила техничар заштите од пожара.
Програми засновани на прозорима
При реализацији ове тематске целине треба истаћи значај по
штовања спецификације коју је поставила фирма Microsoft при
пројектовању графичког корисничког интерфејса (лакше снала
жење у програму без обзира на произвођача). Ученицима се могу
приказати неки од њима познатих програма (Word, Excel, ...) како
би уочили шта им је заједничко у погледу дизајнирања (функцио
нално повезане компоненте су обједињене у групе, сваки прозор
има неку централну тему, стилска усаглашеност свих прозора, ...).
Посебну пажњу обратити на појам „догађај”, на начине настајања
„догађаја” и „обраду догађаја”.
Увод у развојно окружење програмског језика
При реализацији ове тематске целине треба објаснити нај
важније команде за руковање окружењем, а затим изложену ма
терију увежбавати на примерима са неколико оквира за текст за
унос података, ознака за приказ резултата и дугмади за покрета
ње израчунавања. Пожељно је да се први примери, док ученици не
стeкну основне навике за рад у интегрисаном развојном окруже
њу, демонстрирају методом „корак по корак” тако да ученици могу
детаљно да испрате све етапе у изради апликације. Руковаоци до
гађајима за дугмад треба да буду једноставне линијске структуре,
јер при реализацији ове тематске целине није акценат на изради
логички сложених апликација. Наставник би требало да инсистира
да се објектима које корисник именује (уместо понуђених имена)
дају осмишљена имена која ближе одсликавају њихов тип и наме
ну коришћењем Мађарске нотације, тј. задавање префикса у имену
који указује на тип објекта.
Типови података
При реализацији ове тематске целине треба поћи од матема
тичког појма целог и реалног броја, интервала њихових вредности
и операција које се могу примењивати. Објаснити зашто се сужава
интервал вредности када се одређени типови података региструју
у рачунару и шта се дешава када се у току израчунавања израза
добије вредност ван дозвољеног опсега. Кроз уводни пример про
грама који израчунава вредност збира два цела броја демонстри
рати шта се дешава ако се унесу подаци реалног типа. Кроз исти
пример илустровати рад са подацима различитих типова. Указати
да оно што је тачно у математици, не мора бити тачно и у програ
мирању, на пример да (1/3)*3 није једнако 1.
Појам променљива треба третирати као „црну кутију” у којој
се могу чувати подаци, без упуштања у њену бинарну репрезента
цију. За неке једноставне примере тражити од ученика да промен
љивој придруже најпогоднији тип.
Инсистирати да се ученици од првих програма, ради њихове
боље читљивости, навикавају да за имена променљивих користе
осмишљена имена, односно имена која асоцирају на врсту инфор
мације која се у њима чува.
Наредбе и изрази
При упознавању са наредбом доделе важно је објаснити
доделу облика: А:=A+1; која је за ученике збуњујућа због због
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сличности са математичком једначином која нема решење. Указа
ти на разлику између знака једнакости који се користи у саставу
наредбе „доделе” вредности, за разлику од знака једнакости који
се користи за означавање релације „једнако”. Истаћи да променљи
ва може чувати само једну вредност, и да свака додела вредности
променљивој поништава њен претходни садржај.
Врло је важно објаснити шта је недефинисана променљива и
последице њеног коришћења.
Ученицима указати када је неопходно реализовати конвер
зију улазних података, који се учитавају посредством визуелних
компоненти, из типа стринг у одговарајући тип и обратно (када је
потребно да се прикажу).
Већ од првих примера програма треба избегавати математич
ке формулације проблема који се решавају, како ученици овај пред
мет не би доживљавали као додатну наставу из математике. Тежи
ти да формулација проблема буде таква да се њом тражи решавање
проблема из других наставних области и свакодневног живота.
Наредбa гранања if
У овој наставној теми посебну пажњу посветити алгоритму
којим се израчунава максимум/минимум два (три) броја и указати
зашто је за улазне податке а и b боље применити поступак:
max:=a;
if max<b then max:=b;
уместо:
if a<b
then max:=b
else max:=a;
Тражити од ученика да сами израчунају максимум чети
ри броја како би се уверили у оправданост препорученог начина
размишљања који ће посебно доћи до изражаја при израчунавању
максимума једно или дводимензионалног низа.
Компоненте избора и контејнерске компоненте
У току реализације ове наставне теме коришћење обрађених
компоненти увежбавати на програмима разгранате структуре. На
редба гранања треба да се ослања на стање потврђености оквира
за потврду и радио-дугмади. За груписање компоненти у логичке
целине користити контејнерске компоненте.
Наредбе за организацију циклуса
Како при реализацији ове наставне теме алгоритми поста
ју сложенији врло је битно да наставник на уводним примерима
осим презентирања програма изврши његово „ручно” тестирање
попуњавањем таблице вредности променљивих после извршавања
сваке наредбе програма. Ово помаже разумевању логике изврша
вања програма, па би ученици бар код првих самостално урађених
програма требало да обаве оваква тестирања.
Код алгоритма сумирања (или пребројавања) указати на по
следице изостављања иницијализације променљиве за одређи
вање суме (броја појављивања) пре уласка у циклус, или што се
ученицима често дешава уметања иницијализације у тело цилуса.
Објаснити како се повећава ефикасност алгоритма ако се у алго
ритмима сумирања текући сабирак може израчунати на основу
претходног, уместо да се сваки пут израчунава изнова (на пример:
сума факторијела, сума узастопних степена броја, итд.).
Опис класе
При реализацији ове наставне области не треба тражити да
ученик самостално креира нову класу већ да класи коју аутоматски
генерише систем додаје методе (функције и процедуре) и промен
љиве (као поља класе) како би поступно упознавао саставне еле
менте класе и правила њиховог креирања. Методе треба да буду
и средство које ће ученик користити при упознавању са техником
пројектовања „одозго надоле”, која има општеобразовни карак
тер, јер не само да олакшава решавање проблема уз помоћ рачу
нара, већ може да буде и ефикасан метод за решавање проблема у
другим областима, па и у свакодневном животу. Наставник мора

28. јун – 2013.

у почетку (док то не постане навика ученика) инсистирати да се
проблем решава разбијањем на логичке целине (указујући на њих),
које се реализују помоћу метода.
Тип низа
При реализацији ове наставне теме важно је истаћи неопх од
ност увођења једнодимензионалног низа илуструјући то пробле
мима при чијем решавању је неопходно остварити више од једног
пролаза кроз низ (на пример, редни број ученика чија је висина
најближа просечној висини ученика одељења).
Пре упознавања са алгоритмом сортирања низа x[1], x[2], ...
, x[n] у неопадајући (нерастући) поредак пожељно је да се саста
ве неки припремни алгоритми. На пример, направити алгоритам
којим се у низу: i-ти елемент низа размењује са сваким елементом
десно од њега (x[i+1], x[i+2], ... , x[n] ) који је мањи (већи); а затим
показати да се понављањем претходног поступка за i: 1, 2, ... , n-1
низ сортира у неопадајући (нерастући) поредак.
При обради теме претраживање у низу треба истаћи потребу
да се при креир ању алгоритма води рачуна и о његовој ефикасно
сти. На пример, није свеједно да ли ћемо у телефонском именику
са телефонима за 1000 особа телефон неке особе тражити из најви
ше 1000 корака (линеарним претраживањем), или применити ал
горитам (бинарног претраживања) који омогућава да телефон тра
жене особе (ако је има у именику) пронађемо у највише 10 корака.
При реализацији ове тематске целине за приказ једно и дво
димензионалних низова може се користити визуелна компонента
која омогућава табеларни приказ текста. За приказ једнодимензи
оналних низова може да се користи само један ред табеле или два
где би први ред представљао заглавље са појединачним називима
елемената низа.
IV разред
Могу се уочити две главне области заступљене у програму
– то су базе података и пројектовање система. Реч је о врло акту
елним областима рачунарства, чије познавање је потребно за успе
шно сналажење и комуникацију у савременом свету.
При састављању програма и редоследу тематских целина во
дило се рачуна о обезбеђивању поступности у остваривању садр
жаја, као и о психофизичким могућностима ученика овог узраста.
Остваривање програма рачунарства и информатике постиже
се добром организацијом наставног процеса, што практично значи:
– рационално коришћење расположивог фонда часова;
– добру организацију практичних вежби на рачунару;
Рационално коришћење часова подразумева добар распоред
рада. Приликом његове израде водити рачуна да свако полугоди
ште има заокружене тематске целине.
У погледу организације рада, значајно је обратити пажњу на
следеће елементе:
– теоријска настава се изводи са целим одељењем и, по по
треби, наставник практично демонстрира употребу рачунара. На
часовима теоријске наставе ученицима треба објаснити основ
не наредбе и команде и упутити их како да повезују и примењују
претходно усвојена знања и стално подстицати ученике да пове
зују познато са непознатим. Према потреби, у току извођења ове
наставе, наставник може користити рачунар (видео-пројектор) за
демонстрацију могућности коришћеног софтвера;
– увежбавање и практичан рад изводе се у рачунарској ла
бораторији, под контролом наставника. Ученици изводе вежбе
самостално, пошто од наставника добију потребна упутства о на
чину рада, поступцима и фазама израде. Током реализације вежбе
наставник је дужан да пружи сва неопходна додатна објашњења
као и потребну помоћ сваком ученику посебно. Свака вежба мо
ра имати тачно утврђен циљ и задатак који се саопштава ученици
ма; Приликом извођења ове наставе ученике једног одељења тре
ба поделити у две приближно једнаке групе тако да сваки ученик
има могућност да ради на рачунару. За време извођења практичне
наставе, ученици би увежбавали коришћење расположивих софт
верских алата за рад са базама података. У исто време, вежбали
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би задатке које су добили на теоријским часовима или, непосред
но, за време практичне наставе. Поред тога пожељно је да сваки
ученик уради по пројекат из главне области заступљене у програ
му. У оквиру првог пројекта ученици би требало да креирају базе
података које се односе на проблематику из свакодневног живота
(телефонски именик, каталог књига, рачунарски хербаријум и др.
Пројекти се, по правилу, раде у школској лабораторији за време
практичних вежби или ван редовних часова. За увежбавање гра
дива ученици добијају домаће задатке, које раде код куће (ако има
ју могућности). Ученицима, који немају рачунаре код куће, треба
омогућити израду домаћих задатака у школи.
У току остваривања програма, неопходно је да наставник ко
ристи Опште дидактичко-методичко упутство за остваривање про
грама у средњим школама, које је саставни део планова и програма.
У блок настави (практична настава) ученици треба да у пот
пуности овладају радом на персоналном рачунару, односно прак
тичним радом са базама података и информационим системима
чија се примена садржински ослања на програме стручних пред
мета. Наставу и вежбе је неопходно изводити у лабораторији пер
соналних рачунара. За реализацију овог програма неопходно је да
ученик буде у сталном контакту са персоналним рачунаром.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи зна
ња и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и сарад
њу нарочито у областима где наставник процени да су присутне
велике разлике у предзнању код појединих ученика.
Поред сваке од три тематске целине наведен је оквирни фонд
часова (код прве целине, која је најобимнија, наведен је оквирни
фонд часова и код сваке потцелине).
У програму није направљена стриктна подела између часова
теоријске наставе и вежби. Међутим, приближно исти фонд часова
(у току школске године) је посвећен како теоријској настави тако
и вежбама. У зависности од расположивих ресурса школе, препу
шта се наставницима предмета да организују извођење наставе у
учионици, односно, лабораторији. То практично значи да поједине
наставне јединице (које захтевају интензиван практични рад) могу
да се у потпуности остварују у лабораторији, док неке друге (тео
ријски оријентисане) могу у целости да се остварују у учионици.
БАЗЕ ПОДАТАКА
При реализацији тематске целине Базе података издвојено је
девет потцелина.
Прва је названа Основи база података и она је, претежно,
теоријског карактера. Овде ученици треба да се упознају са појмом
информационог система и битним појмовима везаним за базе по
датака (БП). Успешно савладавање ове потцелине је веома важно
за разумевање концепта БП. Овде посебну пажњу треба поклони
ти моделима података, а детаљно се задржати на релационим БП.
Објаснити појмове као што су: основни појмови релационих БП
(колона, табела, врста) као и појмове шема, подшема, примарни
кључ, страни кључ итд. У овој подцелини објаснити да професи
оналне базе података креирају дизајнери база података, да унос,
одржавање и добијање података обављају корисници. Објаснити
улогу администратора базе.
Друга потцелина је названа Kреирање база података у кон
кретном окружењу. Ово је практично оријентисана потцелина.
Овде ученици треба да се упознају са неким конкретним систе
мом за управљање базама података (СУБП) као што су: ACCESS,
MySQL, SQL и др. У оквиру тога погодно је да се упознају са ко
ришћењем неких БП које су унапред формиране. У оквиру ове на
ставне теме треба урадити основне задатке: како покренути, угаси
ти апликацију за рад са базама података; отворити, затворити базу;
направити нову базу и снимити је на задату локацију; приказати,
уклонити уграђене палете са алаткама; минимизовати, приказати
траку са алаткама (риббон); употребити уграђену помоћ.
Трећа потцелина названа је Рад с табелама. У оквиру ове
потцелине треба објаснити појам табеле и њеног значаја за рела
ционе БП. Посебно се треба задржати на разлици између структу
ре табеле (шеме) и података у табели. Користећи конкретан СУБП

Број 11 – Страна 215

ученици треба да креирају неколико табела и, по могућности, да
форматирају податке у њима. У раду са записима додати, избриса
ти запис. Додати, изменити, обрисати податке у запису. Направити
табелу и прецизирати поља са одговарајућим типовима података:
текст, број, датум/време, да/не. Подесити својства поља: величи
на, формат броја, формат датума/времена, подразумевана вредност.
Направити правило за проверу унетог броја, датума/времена, валу
те. Разумети последице промене типа података, својстава поља у
табели. Поставити поље за примарни кључ. Индексирати поље (са
или без омогућених дупликата). Додати поље у постојећу релацију.
Променити ширину колоне.
За повезивање две или више табела битан је појам веза. Че
тврта потцелина, названа Веза између табела односи се на ову
проблематику. Овде треба објаснити везе типа: један према један,
један према више и др. Такође, треба објаснити да се не могу ажу
рирати подаци у једној табели ако се тиме нарушава однос између
те и других табела (референцијани интегритет).
Потцелина названа Форме (обрасци) односи се на прегледан
унос и приказ података по слоговима. Форме се могу формирати
на разне начине, а релативно једноставан начин је да се за те сврхе
користи чаробњак (ако СУБП то омогућава). Међутим, ако се фор
ме креирају без помоћи чаробњака, за то је потребна и одређена
програмерска (дизајнерска) вештина, као и познавање неких ком
поненти карактеристичних за визуелне апликације. Овде је пожељ
но упознати ученике са начином коришћења неких компоненти,
али без залажења у детаљна разматрања. У оквиру ове теме треба:
објанити да се образац користи за приказивање и одржавање за
писа; направити и именовати образац; убацити нов запис користе
ћи образац; избрисати запис користећи образац; додати, изменити,
обрисати податак користећи образац; додати, изменити текст у за
глављу или подножју обрасца.
Шеста потцелина је названа Претраживање и сортирање и
она се, углавном, односи на рад са једном табелама. Већина СУБП
пружа разне могућности за сортирање и уређење података. На кон
кретним примерима треба показати како се врши индексирање
колона за брже налажење података. У оквиру ове наставне теме
треба урадити основне задатке: отворити, затворити табелу, упит,
образац, извештај. Променити начине приказа табеле, упита, обра
сца, извештаја. Избрисати табелу, упит, образац, извештај. Кретати
се кроз записе у табели, упиту, обрасцу. Сортирати записе у табе
ли, упиту, обрасцу у растућем или опадајућем, бројчаном или абе
цедном редоследу.
За сваку БП веома је битна могућност успешног налажења
жељених података. Подаци се проналазе постављањем упита.
У седмој потцелини названој Упити треба објаснити појам
упита и начин креирања упита. Код појединих СУБП упити се јед
ноставно могу креир ати коришћењем чаробњака. И ако постоји
ова могућност, треба се задржати на креирању упита без коришће
ња чаробњака. Овде треба објаснити шта су основне SQL коман
де (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, WHERE, ORDER BY,
GROUP BY..HAVING, UNION, JOIN и TRANSFORM..PIVOT). и
како се формирају упити помођу SQL -а. Урадити кроз вежбања
основне операције : пронаћи задату реч, број, датум у пољу кори
стећи команду за претрагу, применити филтер на табелу, образац.
Уклонити примењен филтер из табеле, обрасца. Објаснити да се
упит користи за добијање и анализу података. Направити упит над
једном табелом користећи одређене критеријуме . Направити упит
над две табеле користећи одређене критеријуме. Додати критери
јуме у упит користећи један или више следећих оператора: =, <>,
<, <=, >, >=. Додати критеријуме у упит користећи један или ви
ше логичких оператора: AND, OR, NOT. Употребити џокер знаке у
упиту: * или %, ? или _. Објаснити како се упит покреће и мења:
додати, уклонити, преместити, сакрити, приказати поља.
У тематској целини Извештаји, треба објаснити шта је изве
штај и на конкретним примерима показати како се формирају из
вештаји. Једноставније је креирање извештаја помоћу чаробњака
(ако СУБП то омогућава), али овде треба показати како се могу
формирати извештаји из више релација коришћењем упита. Из
глед извештаја је доста важан па одређену пажњу треба поклонити
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и форматирању података у извештају. У оквиру ове теме треба: об
јаснити употребу извештаја за штампање одабраних информација
из релације или упита; направити извештај базиран на табели или
упиту; променити распоред поља за податке и заглавља у изгле
ду извештаја; представити одређена поља у групном извештају
користећи збир, минимум, максимум, просек, број, на одговара
јућим тачкама; додати, изменити текст у заглављу, подножју из
вештаја; извести (еxпорт) табелу, резултат упита у табеларни до
кумент (.xлс), текст (.тxт, .цсв), XML формат на задату локацију;
код штампања променити оријентацију табеле, обрасца, резултата
упита, извештаја; Променити величину папира; Одштампати стра
ну, изабран(е) запис(е), целу табелу; Одштампати све записе у об
лику обрасца; Одштампати резултат упита; Одштампати страну
(стране) извештаја, цео извештај.
Последња потцелина (у оквиру БП) је Визуелизација по
датака из базе, у оквиру које треба показати како се успоставља
веза са базом у интегрисаном окружењу програмског језика који
су ученици упознали у трећем разреду. За приказивање и модифи
кацију података базе користити релацију. За илустрацију може се
користити демонстрациона база из састава система за управљање
базом података.
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ
При реализацији теме Информациони системи ученике тре
ба упознати са основним појмовима: шта је информациони систем;
која је његова потреба и намена у свим сферама људског друштва;
модели и методологија развоја информационих система; основни
појмови модела података, развој модела података и логичко моде
лирање података; моделирање процеса вођено догађајима, дијаграм
прелаза стања и мапе дијалога; CASE алати; код дизајна базе пода
така нормализација, денормализација, тригери и подешавање базе
података; у оквиру дизајна програмске подршке објаснити приступ
структурирани дизајн, дизајн интерфејса, организацију модула и
апликација; имплементација информационог система, израда про
грама, провера исправности и израда документације; организаци
ја и тимски рад, управљање пројектом; примена и одржавање ин
формационог система. Ученицима дати као задатак да наброје све
примере информационих система које су сретали и да као закључак
изведу све добре стране коришћења информационих система, као и
да дају предлог свих области људског деловања за које мисле да би
им коришћење информационих система донело напредак.
ПРОДЕДУРЕ ПРОЈЕКТОВАЊА
При реализацији теме Процедуре пројектовања путем ауди
торне наставе и на бази једног школског модела ученицима, на до
ступан начин, треба објаснити основне принципе ораганизације и
процедуре пројектовања информационих система, који су најбли
жи тематици која се заступљена у програмима стручних предме
та. Наставу конципирати тако да ученици сазнају нешто основним
принципима пројектовања а не да буду оспособљени да пројектују.
Практичну наставу неопходно је организовати у центрима
аутоматску обраду података предузећа и установа у којима ће уче
ници сагледати комплетан информациони систем и његове делове.
Уџбеник за предмет треба да одражава концепцију програма
теоријским делом, задацима и примерима, а за практичну наставу
неопходно је дати приручник са одређеним примерима вежби.
Образовни профил: ТЕХНИЧАР ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.

28. јун – 2013.

Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. РАЗНОВРСНОСТ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТА
Настанак и услови живота на Земљи; савремена подела живог
света; разлике измећу биљака и животиња; облици међусобних од
носа биљака и животиња.
Бактерије: грађа и структура бактерија. Размножавање бакте
рија. Бактерије као изазивачи болести човека. Значај бактерија у
привреди и генетичком инжењерингу.
Вируси: грађа и структура вируса. Размножавање вируса. Ви
руси као изазивачи различитих обољења код човека.
II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
нела.

Грађа и структура ћелије. Грађа и структура ћелијских орга

Деоба ћелије и значај ћелијских деоба.
Метаболизам: карактеристике метаболизма и значај за живи
свет. Типови исхране живих бића. Фотосинтеза – њени продукти и
значај за живот на Земљи.
III. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЧОВЕКА
Гаметогенеза (сперматогенеза и оогенеза). Оплођење. Бразда
ње. Бластулација. Гаструлација и формирање клициних листова.
Неурулација и ембрионална индукција. Ембрионалне адаптације.
Плацентација. Органогенеза (органи-деривати ектодерма, органидеривати ендодерма, органи-деривати мезодерма). Растење ћелија,
органа и организма. Регенерација.
Растење и развиће човека до пубертета: ембрионална фаза,
рана фетална фаза, касна фетална фаза, постнатални период и рано
детињство, детињство и пубертет.
Ментална хигијена адолесцената.
Полни односи: физиолошки, психолошки и културно-соци
јални аспекти. Контрацепција и заштита од полних болести.
Старење.

28. јун – 2013.
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IV. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
Основни принципи и правила наслеђивања код човека. Из
вори генетичке варијабилности. Утицај средине на изазивање на
следних промена.
Хромозоми човека. Структура и грађа наследног материјала.
Типови наслеђивања. структурне и нумеричке аберације хромозо
ма. Болести које настају као последица промене генетичког мате
ријала.
Генетичка условљеност понашања људи.
Вежба: праћење наследних особина преко родословних ста
бала.
Вежба: израчунавање вероватноће наслеђивања особина код
људи, у монохибридном и дихибридном укрштању.
Манипулација генима од значаја за човека.
Планирање потомства. Значај планирања потомства. Генетич
ко саветовалиште.
V. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
Хигијена тела.
Усна дупља. Значај хигијене уста и зуба. Микроорганизми ко
ји живе у усној дупљи. Инфекције које се преносе преко усне ду
пље и система органа за варење.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора
СИДА: настанак, начин преношења и заштита.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Превенција полних болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Токсикоманија и болести зависности (никотин, алкохол, нарко
тици). Други облици зависности. Превенција и лечење зависности.
VI. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Дефиниција, предмет проучавања и значај екологије. Услови
живота и појам еколошких фактора. Однос организма и животне
средине. Дејство и значај еколошких фактора. Класификација еко
лошких фактора.
Адаптације на различите услове живота. Животнa форма-по
јам, примери и класификација.
Еколошка ниша-појам и примери.
Животно станиште.
Појам популације и њене основне одлике. Бројност и густина
популације. Просторни распоред. Наталитет и морталитет. Узра
сна и полна структура популације. Промене бројности популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација. Са
став и структура животних заједница. Водене и сувоземне заједни
це. Трофичке пирамиде.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе. Кружење ма
терије и протицање енергије кроз екосистем. Преображаји екоси
стема. Типови и класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Биогеохе
мијски циклуси.
Специфичности људских популација: историјски и савреме
ни аспекти. Основна обележја демографије.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Човек и његов однос према природи. Еколошке промене у при
роди под утицајем човека. Промене физичких услова средине. Про
мене у саставу живог света. Уношење (интродукција) врста у кра
јеве у којима их није било и последице таквог уношења. Процеси
доместификације. Подизање насеља и услови живота у градовима.
Загађивање и заштита животне средине (екотоксикологија).
Загађивање и заштита ваздуха, воде, земљишта и хране. Загађива
ње радијацијом и заштита. Бука и заштита од буке.
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Генетички и здравствени ефекти нарушене и загађене живот
не средине.
Системи праћења стања животне средине (мониторинг). Уре
ђивање животне средине и уређење простора.
Пројектна активност: израда модела и разматрање еколошке
подобности и економске исплативости појединих производа.
3. Заштита природе
Проблем угрожености природе. Савремени приступи и мо
гућности заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних
целина.
Заштита и валоризација природних ресурса.
Национални паркови и природни резервати.
VII. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуриран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима..
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару-кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију зоолошких програмских
садржаја (систематика и филогенија организама) применити егзем
пларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки садржаји,
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онда је могуће применити проблемски, програмирани модел на
ставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и раз
личите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је
потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најад
 екватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава..
Обзиром да се ученици превасходно обучавају за професио
налну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школ
ску праксу изводити у привредним објектима (изван школског
комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска
струка, онда се настава може реализовати у различитим објектима
у области производње (пољопривредна добра, комбинати за произ
водњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експе
риментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
Образовни профили: ПРАВНИ ТЕХНИЧАР, БИРОТЕХНИЧАР
И ТЕХНИЧАР ОБЕЗБЕЂЕЊА
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
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Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за – професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лија, ткива, систем органа, организам).
II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деоба ћелије и значај ћелијске деобе. Регулација деоба и по
следица неконтролисаних деоба – тумори.
III. ВИРУСИ
Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи
различитих обољења.
IV. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изази
вачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и ге
нетичком инжењерингу.
V. МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и
значај за живот на Земљи.
VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ
ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
Енергетика човечјег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
VII. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети). Оогенеза, сперматогенеза.
Оплођење и рани ступњеви ембриогенезе.
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Органогенеза.
Раст ћелије, органа и организма.
Ембрионални омотачи.
Рађање и постнатални период (неонатални период, јувенил
ни период, препубертални и пубертални период, адултни период).
Старење.
Планирање потомства. Значај планирања потомства. Најче
шћи узроци стерилитета.
VIII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Гени. Дефиниција гена.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варијабилности.
Генетика човека. Хромозоми човека. Детерминација пола чо
века. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу.
Последице укрштања у блиском сродству.
Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.
Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног
инсулина, интерферон и др.).
Генетичка структура популације.
Популација и генофонд. Варирање квалитативних и кванти
тативних особина.
Селекција и оплемењивање биљака и животиња.
IX. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Теорија еволуције.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички
дрифт, проток гена.
Природна селекција и адаптације.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак живота.
Еволуција и филогенија.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
X. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоц
 енози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и врсте
загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни појмови
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екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начини тро
вања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и могућ
ност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађи
вања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра. Мере
заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљишта.
Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање земљишта та
ложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта посредством
загађене воде. Загађивање земљишта при пољопривредној производ
њи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада отпадака индустрије.
Обрада и депоновање чврстих отпадака из насеља. Производња уз ма
њу количину отпадака. Производни системи без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
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опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуриран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару-кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама) при
менити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки
садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани мо
дел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и
различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најад
 екватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопх одно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава.
Обзиром да се ученици превасходно обучавају за професио
налну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школ
ску праксу изводити у привредним објектима (изван школског
комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска
струка, онда се настава може реализовати у различитим објектима
у области производње (пољопривредна добра, комбинати за произ
водњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експе
риментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.

28. јун – 2013.

На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за сти

цање образовања у 
трогодишњем и четворогодишњем траја
 
њу у стручној школи за подручје рада еко


номија, право и администраци
 ја  – област 
економија
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада економија, право и администрација
– област економија („Просветни гласник”, бр. 3/96, 3/97, 14/97,
12/02, 5/03 и 11/06), у делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ”, одељак: „I.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. ОПШТЕ
ОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „ЕКОЛОГИЈА”, за I разред,
за образовне профиле: „ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР” и „ФИНАН
СИЈСКИ ТЕХНИЧАР”, замењује се наставним програмом пред
мета: „ЕКОЛОГИЈА”;
2) Наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I разред, за
образовни профил: „ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР”, замењује се на
ставним програмом предмета: „ХЕМИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
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Образовни профили: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР, ФИНАНСИЈ
СКИ ТЕХНИЧАР
ЕКОЛОГИЈА
Циљ и задаци

Циљ наставе екологије је да ученици развију еколошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за екологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе екологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје екологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у екологији као науци;
– развијају функционална знања из екологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
еколошких материјала и података;
– разумеју значај еколошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. РАЗНОВРСНОСТ И КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТА
Настанак и услови живота на Земљи; савремена подела живог
света; разлике измећу биљака и животиња; облици међусобних од
носа биљака и животиња.
Бактерије: грађа и структура бактерија. Размножавање бакте
рија. Бактерије као изазивачи болести човека. Значај бактерија у
привреди и генетичком инжењерингу.
Вируси: грађа и структура вируса. Размножавање вируса. Ви
руси као изазивачи различитих обољења код човека.
II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Грађа и структура ћелије. Грађа и структура ћелијских органела.
Деоба ћелије и значај ћелијских деоба.
Метаболизам: карактеристике метаболизма и значај за живи
свет. Типови исхране живих бића. Фотосинтеза – њени продукти
и значај за живот на Земљи.
III. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЧОВЕКА
Гаметогенеза (сперматогенеза и оогенеза). Оплођење. Бразда
ње. Бластулација. Гаструлација и формирање клициних листова.
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Неурулација и ембрионална индукција. Ембрионалне адаптације.
Плацентација. Органогенеза (органи-деривати ектодерма, органидеривати ендодерма, органи-деривати мезодерма). Растење ћелија,
органа и организма. Регенерација.
Растење и развиће човека до пубертета: ембрионална фаза,
рана фетална фаза, касна фетална фаза, постнатални период и рано
детињство, детињство и пубертет.
Ментална хигијена адолесцената.
Полни односи: физиолошки, психолошки и културно-соци
јални аспекти. Контрацепција и заштита од полних болести.
Старење.
IV. ГЕНЕТИКА ЧОВЕКА
Основни принципи и правила наслеђивања код човека. Из
вори генетичке варијабилности. Утицај средине на изазивање на
следних промена.
Хромозоми човека. Структура и грађа наследног материјала.
Типови наслеђивања. структурне и нумеричке аберације хромозо
ма. Болести које настају као последица промене генетичког мате
ријала.
Генетичка условљеност понашања људи.
Вежба: праћење наследних особина преко родословних ста
бала.
Вежба: израчунавање вероватноће наслеђивања особина код
људи, у монохибридном и дихибридном укрштању.
Манипулација генима од значаја за човека.
Планирање потомства. Значај планирања потомства. Генетич
ко саветовалиште.
V. ЗАШТИТА ЗДРАВЉА
Хигијена тела.
Усна дупља. Значај хигијене уста и зуба. Микроорганизми ко
ји живе у усној дупљи. Инфекције које се преносе преко усне ду
пље и система органа за варење.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора
СИДА: настанак, начин преношења и заштита.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Превенција полних болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Токсикоманија и болести зависности (никотин, алкохол, нарко
тици). Други облици зависности. Превенција и лечење зависности.
VI. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Дефиниција, предмет проучавања и значај екологије. Услови
живота и појам еколошких фактора. Однос организма и животне
средине. Дејство и значај еколошких фактора. Класификација еко
лошких фактора.
Адаптације на различите услове живота. Животнa форма-по
јам, примери и класификација.
Еколошка ниша-појам и примери.
Животно станиште.
Појам популације и њене основне одлике. Бројност и густина
популације. Просторни распоред. Наталитет и морталитет. Узра
сна и полна структура популације. Промене бројности популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација. Са
став и структура животних заједница. Водене и сувоземне заједни
це. Трофичке пирамиде.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе. Кружење ма
терије и протицање енергије кроз екосистем. Преображаји екоси
стема. Типови и класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Биогеохе
мијски циклуси.
Специфичности људских популација: историјски и савреме
ни аспекти. Основна обележја демографије.
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2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Човек и његов однос према природи. Еколошке промене у при
роди под утицајем човека. Промене физичких услова средине. Про
мене у саставу живог света. Уношење (интродукција) врста у кра
јеве у којима их није било и последице таквог уношења. Процеси
доместификације. Подизање насеља и услови живота у градовима.
Загађивање и заштита животне средине (екотоксикологија).
Загађивање и заштита ваздуха, воде, земљишта и хране. Загађива
ње радијацијом и заштита. Бука и заштита од буке.
Генетички и здравствени ефекти нарушене и загађене живот
не средине.
Системи праћења стања животне средине (мониторинг). Уре
ђивање животне средине и уређење простора.
Пројектна активност: израда модела и разматрање еколошке
подобности и економске исплативости појединих производа.
3. Заштита природе
Проблем угрожености природе. Савремени приступи и мо
гућности заштите угрожене флоре, фауне, екосистема и предеоних
целина.
Заштита и валоризација природних ресурса.
Национални паркови и природни резервати.
VII. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета екологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуриран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја екологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију зоолошких програм
ских садржаја (систематика и филогенија организама) применити
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егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки садр
жаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани модел
наставе и теренску наставу или наставну екскурзију и различите
пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је по
требно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма неопходно је да школа
обезбеди минимум наставних средстава, што је предвиђено и ре
гулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме и
наставних средстава.
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
Образовни профил: ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне хе
мијске писмености као оспособљавање за примену хемијских зна
ња у свакодневном животу и у струци, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих
когнитивних и комуникацијских способности и развијање одго
ворног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији до нивоа практичне и функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
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– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наук а са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем и унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
СУПСТАНЦЕ
Смеша и чисте супстанце. Елементи и једињења. Раствори,
дисперзни системи (појам, подела). Прави раствори, растворљи
вост, састав раствора. Раствори електролита. Колоидни раствори.
ОСНОВНА НЕОРГ
 АНСКА ЈЕДИЊЕЊА
Оксидација. Оксиди (метала и неметала). Киселине (појам,
добијање). Хидроксиди (појам, добијање). Соли (појам, добијање).
Технички важне соли. Повезаност оксида, киселина, хидроксида и
соли.
Демонстрациони огледи:
Реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином.
Дејство сирћетне киселине на предмете од бакра.
Припремање пенушавих освежавајућих пића.
Добијање соли (сједињавање цинка и сумпора, реакција ба
кар(II)-сулфата и цинка, реакција олово(II)-оксида и хлороводо
ничне киселине, реакција баријум-хлорида и натријум-сулфата,
реакција сребро-нитрата и хлороводоничне киселине, реакција
гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида).
НЕОРГАНСКИ ХЕМИЈСКИ ПРОИЗВОДИ
Неорганске киселине: значај и примена (хлороводонична ки
селина, сумпорна киселина и азотна киселина). Значај и примена
амонијака. Минерална (вештачка) ђубрива. Проста ђубрива. Сло
жена ђубрива. Течна ђубрива.
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број).
Структура органских молекула. Формуле органских молекула (мо
лекулске, структурне, рационалне, скелетне). Функционалне групе
и класификација према функционалним групама.
УГЉОВОДОНИЦИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана. Циклоалкани: структура и представници.
Структура молекула и геометријска изомерија алкена. Но
менклатура алкена. Добијање алкена и њихова физичка и хемијска
својства. Диени: номенклатура и својства.
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање
алкина и њихова физичка и хемијска својства.
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура арена. Фи
зичка и хемијска својства арена. Карактеристични представници
арена.

Број 11 – Страна 223

Нафта и земни гас.
Пластичне масе (влакна, каучук и лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима.
ОРГАНСКА КИСЕОНИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Својства хидроксилне групе. Номенклатура и класификација
алкохола. Добијање, физичка и хемијска својства алкохола. Пред
ставници алкохола (метанол, етанол, етилен-гликол, глицерол).
Феноли: номенклатура, физичка и хемијска својства. Слично
сти и разлике фенола и алифатичних алкохола.
Етри, номенклатура, физичка и хемијска својства
Номенклатура карбонилних једињења. Добијање алдехида и
кетона. Физичка и хемијска својства карбонилних једињења. Угље
ни хидрати: најважнији представници моно, ди и полисахарида
(глукоза, рибоза, фруктоза, сахароза, лактоза, скроб, гликоген и це
лулоза). Алкохолно врење угљених хидрата.
Карбоксилне киселине: номенклатура, класификација, доби
јање, физичка и хемијска својства. Деривати карбоксилних кисели
на. Естри: добијање, налажење у природи, хемијска својства.
Масти, уља и воскови: структура и својства. Сапуни и детер
генти.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Оксидација етанола, бутанола до алдехида односно киселина.
Испитивање растворљивости мравље (метанске), сирћетне
(етанске), бензоеве и салицилне киселине у води и алкохолу и ис
питивање киселости ових раствора универзалним индикатором.
Доказне реакције моносахарида;
Хидролиза сахарозе.
Грађење естара.
ОРГАНСКА АЗОТНА ЈЕДИЊЕЊА
Амини, структура, номенклатура, добијање, физичка и хемиј
ска својства мина.. Нитро једињења. Амиди и полиамиди. Хетеро
циклична једињења са атомом азота (пирол, пиридин, пиримидин,
пурин).
Аминокиселине, структура, својства,. Пептиди. Протеин
 и,
структура, значај и улога у изградњи живих ћелија.
Ензими, улога и значај.
Нуклеинске киселине, структура и функција ДНК (дезокси
рибонуклеинске киселине) и РНК (рибонуклеинске киселине).
Демонстрациони огледи:
Доказивање азота у органским једињењима.
Доказиване сумпора у протеинима.
Таложење протеин
 а помоћу електролита.
Биуретска и ксантопротеинска реакција.
Хидролиза протеина.
ПОЛИМЕРИ
Полимери: подела и својства полимера. Утицај умрежења на
физичка својства, вулканизација. Подела полимера. Силикони.
ВИТАМИНИ, ХОРМОНИ, АЛКАЛОИДИ, АНТИБИОТИЦИ
Витамини, класификација, улога и значај. Хормони, значај,
улога и механизам дејства. Антибиотици, значај и примена. Алка
лоиди, структура, значај, примена и злоупотреба.
БОЈЕ И ЛАКОВИ
Класификација и употреба боја и лакова.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пре
чишћавање. Заштита и одлагање секундарних сировина.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште, неорганске и органске хе
мије. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– присутност хемије у готово свим сегмнтима активности са
временог човека чини хемијска знања актуелним и неопходним за
сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру
штвене заједнице и одрживи развој друштва које она носи, додатно
мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина
резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици,
као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства супстан
ци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом
хемијском структуром. За разумевање ових идеја и концепата у
настави хемије је потребно синхронизовано представљање хемиј
ских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације.
Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу заступље
ност микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и
интеграцију и симултану примену сва три нивоа. Mеђутим, у на
стави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент,
као примарни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији,
кључни механизам за корелацију међу свим нивоима репрезента
ције знања. При томе посебну пажњу треба посветити прецизности
примене хемијског језика (на пример, изводи се хемијска реакци
ја, а пише се хемијска једначина). Симултана примена различитих
нивоа репрезентације знања у хемији може да изазове когнитивно
преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба
сегментисати садржаје (делити их у мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво
одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуац
 ије треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситуације
из свакодневог живота. У оквиру овог програма ученици треба да
развију практичну и функционалну хемијску писменост, односно
да достигну ниво хемијске писмености који је потребан да особа
у савременим условима нормално функционише у погледу позна
вања хране и исхране, здравља и услова становања у свакодневном
животу. У складу са потребама струке треба обрађивати садржаје о
супстанцама које су у саставу актуелних материјала.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања, највише у домену призвод
ње супстанци које се користе у свакодневном животу и различи
тих комерцијално важних супстанци и материјала. С обзиром да
ученици средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне
везе, у изучавању ових садржаја треба инсистирати на корисно
сти и ризицима од хемијске производње као и употребе одређених
супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани техничкотехнолошки развој и неопходност перманентног образовања у овој
области. Садржаје о хемијским аспектима заштите животне среди
не радити у корелацији са других наставним предметима, пре све
га биологијом.

28. јун – 2013.

Ученичка постигнућа треба континуир ано пратити као усме
ну и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следе
ћи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентаци
они: Супстанце (7); Основна неорганска једињења (7); Неоргански
хемијски производи (7); Увод у органску хемију (3); Угљоводоници
(8); Органска кисеонична једињења (16); Органска азотна једиње
ња (14); Полимери (3); Витамини, хормони, алкалоид
 и и антибио
тици (2); Боје и лакови (1); Хемијски аспекти загађивања животне
средине (2).
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОМ ПЛА
НУ И ПРОГРАМУ ЗА СТИЦАЊЕ ОБРАЗОВАЊА У
ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈА
ЊУ У СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ПРИ
РОДНО-МАТЕМАТИЧКО
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада природно-математичко („Просветни
гласник”, бр. 3/93, 1/94 и 10/02), у делу: „ПРОГРАМИ ОБРАЗО
ВАЊА”, у одељку: „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, у
пододељку: „А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, наставни
програм предмета: „ФИЗИКА”, за I, II, III и IV разред, „ХЕМИЈА”,
за I, II, III и IV разред и „РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА”,
за I и II разред, за образовне профиле: „МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХ
НИЧАР” и „ХИДРОЛОШКИ И ТЕХНИЧАР”, замењују се настав
ним програмима предмета: „ФИЗИКА”, „ХЕМИЈА” и „РАЧУНАР
СТВО И ИНФОРМАТИКА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00082/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профили: МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР И ХИ
ДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ФИЗИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање функционалне писмено
сти (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и
законима значајним за струку, оспособљавање ученика за примену
знања у струци и у свакодневном животу, стицање радних навика,
одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад,
формирање основе за даље образовање.
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Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу и продубљују знања о физичким појавама и законима, с
посебним освртом на оне који се примењују у стручним предметима;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
проблема у струци;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Увод
1. Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са другим
природним наукама и са техником. (P)
2. Вектори и основне операције са векторима (сабирање век
тора, множење вектора скаларом, разлагање вектора). (П)
Демонстрациони оглед:
– Операције с векторима (помоћу динамометра на магнетној
табли).
II. Кретање
1. Механичко кретање, референтни систем, релативност кре
тања. Вектор положаја и померај. Путања и пут. Праволинијско и
криволинијско кретање. Равномерно и неравномерно кретање. (P)
2. Средња брзина. Тренутна брзина. Закон слагања брзина. (П)
3. Убрзање. (P)
4. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кре
тање (зависност брзине и пута од времена). (П)
5. Кретање са убрзањем g-вертикални, хоризонтални и коси
хитац. (П)
6. Равномерно кружно кретање материјалне тачке, центрипе
тално убрзање, период и фреквенција. (П)
7. Равномерно променљиво кружно кретање материјалне тач
ке. (П)
8. Круто тело, транслаторно и ротационо кретање. Угаони по
мерај, описани угао, угаона брзина, угаоно убрзање. (P)
9. Аналогија кинематичких величина којима се описују тран
слаторно и ротационо кретање. (П)
10. Равномерно и равномерно променљиво ротационо крета
ње. Зависност угаоне брзине и описаног угла од времена. (П)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно убрзано кретање (помоћу колица,
тегова и хронометра; помоћу цеви са ваздушним мехуром).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу диги
талног хронометра са сензорима положаја).
– Кружно кретање (центрифугална машина). Ротација тела
(пут, брзина и убрзање).
Лабораторијска вежба
– Проучавање равномерног и убрзаног кретања помоћу Атву
дове машине и дигиталног хронометра са сензорима положаја.
III. Сила
1. Узајамно деловање тела. Сила, маса, импулс. Силе у меха
ници (сила теже, сила реакције подлоге, еластична сила). (П)
2. Њутнови закони механике (закон инерције, закон акције и
реакције и основни закон динамике). (П)
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3. Трење. Силе трења мировања, клизања и котрљања. (П)
4. Центрипетална сила. Силе код кружног кретања. (П)
5. Инерцијални и неинерцијални референтни системи. Силе
инерције (P).
6. Динамика ротације. Момент силе. Момент инерције. Мо
мент импулса. Основни закон динамике ротације. (П)
7. Врсте и услови равнотеже. Равнотежа тела на стрмој равни.
Полуга. (П)
Демонстрациони огледи:
– Слагање сила (колинеарних и неколинеарних).
– Други Њутнов закон (помоћу колица за различите силе и
масе тегова).
– Трећи Њутнов закон (колица повезана опругом или динамо
метром).
– Сила трења на хоризонталној подлози и на стрмој равни са
променљивим нагибом.
– Центрипетална сила (помоћу конца за који је везано неко
мало тело, помоћу динамометра и диска који ротира).
– Момент силе, момент инерције (Обербеков точак, обртни
диск или слично).
– Демонстрација различитих врста равнотеже.
– Равнотежа тела на стрмој равни.
– Полуга.
Лабораторијске вежбе
– Провера II Њутновог закона помоћу колица и тегова.
– Одређивање коефицијента трења.
IV. Гравитација
1. Њутнов закон гравитације. (П)
2. Земљина тежа и убрзање слободног пада. Тежина тела, бес
тежинско стање. (П)
3. Гравитационо поље. Јачина гравитационог поља. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Тежина (тело окачено о динамометар); бестежинско стање.
– Слободан пад (Њутнова цев).
V. Закони одржања
1. Увод (о законима одржања). Изолован систем. Закон одржа
ња импулса (реактивно кретање, узмак). (П)
2. Рад силе, активна компонента силе, позитиван и негативан
рад. (Р)
3. Кинетичка енергија. Рад и промена кинетичке енергије.
Снага. Рад, снага и кинетичка енергија код ротационог кретања. (П)
4. Конзервативне силе и потенцијална енергија. Потенцијал
на енергија гравитационе интеракције, потенцијална енергија ела
стичне опруге. (Р)
5. Закон одржања енергије у механици (примери). (П)
Еластичан и нееластичан судар. (О)
6. Закон одржања момента импулса (пируете). (Р)
Демонстрациони огледи:
– Закон одржања импулса (помоћу колица са опругом, крета
ње колица са епруветом).
– Закон одржања енергије (модел „мртве петље”, Максвелов
диск).
– Перкусиона машина.
– Закон одржања момента импулса (Прантлова столица).
Лабораторијскe вежбe
– Провера закона одржања импулса (колица са опругом и тела).
– Провера закона одржања механичке енергије у механици
(колица са тегом).
II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Молекулско кинетичка теорија гасова
1. Увод (молекули, кретање молекула). Расподела молекула
гаса по брзинама. Дифузија (квалитативно). (Р)
Средњи слободни пут молекула гаса. (О)
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2. Модел идеалног гаса. Притисак гаса. Температура. (П)
3. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни зако
ни. (П)
Демонстрациони огледи:
– Топлотно кретање молекула (модел Брауновог кретања).
– Изотермски процес.
Лабораторијска вежба
– Одређивање димензија молекула Рејлијевим огледом.
II. Термодинамика
1. Унутрашња енергија. Топлотна размена и количина топло
те. Први принцип термодинамике. (П)
2. Рад при ширењу гаса. Примена I принципа термодинамике
на изопроцесе у идеалном гасу. Топлотне капацитативности. Ади
јабатски процес. (П)
3. Повратни и неповратни процеси. Други принцип термоди
намике. Статистички смисао II принципа. (Р)
Ентропија. (О)
4. Основни принцип топлотних мотора и уређаја за хлађење.
Коефицијент корисног дејства. Карноов циклус. (П)
Демонстрациони огледи:
– Адијабатски процеси (компресија, експанзија).
– Статистичка расподела (Галтонова даска).
III. Основи динамике флуида
1. Физички параметри флуида при кретању. Једначина конти
нуитета. (П)
2. Бернулијева једначина. Примене Бернулијеве једначине. (П)
Демонстрациони огледи:
– Бернулијева једначина (Вертикална сонда, Питоова цев,
Прантлова цев, Бернулијева цев).
– Магнусов ефекат.
Лабораторијска вежба
– Провера Бернулијеве једначине.
IV. Молекулске силе и агрегатна стања
1. Основне особине молекулских сила. Топлотно ширење
чврстих тела и течности. (П)
2. Структура чврстих тела (кристали). (Р)
Еластичност чврстих тела, Хуков закон. (П)
3. Вискозност у течности, Њутнов и Стоксов закон. Површин
ски напон течности и капиларност. (П)
4. Испаравање и кондензовање, засићена пара, кључање. То
пљење и очвршћавање. Испаравање кристала и сублимација. Дија
грами прелаза. (Р)
5. Промене унутрашње енергије при фазним прелазима. Јед
начина топлотног баланса. (П)
Демонстрациони огледи:
– Топлотно ширење метала и течности.
– Модели кристалних решетки.
– Врсте еластичности, пластичност.
– Капиларне појаве. Површински напон (рамови са опном од
сапунице и други начини).
– Кључање на сниженом притиску.
– Испаравање и кондензација.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање модула еластичности жице.
– Одређивање коефицијента површинског напона.
V. Електростатика
1. Кулонов закон. Јачина електричног поља. Линије силе.
Електрични флукс. (П)
2. Потенцијална енергија електростатичке интеракције. Рад у
електричном пољу. Потенцијал поља и електрични напон. (П)
3. Проводник у електричном пољу. Електростатичка заштита. (П)
4. Електрични дипол, деловање електричног поља на дипол.
Диелектрик у електричном пољу. Вектор поларизације. (Р)
Јачина поља у диелектрику. (П)
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5. Електрична капацитативност. Кондензатори и њихово вези
вање. Енергија електричног поља у кондензатору. (П)
Запреминска густина енергије електричног поља. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Линије електричног поља.
– Еквипотенцијалност металне површине, електрични ветар.
– Фарадејев кавез.
– Зависност капацитативности од растојања плоча конденза
тора и од диелектрика (електрометар, расклопни кондензатор).
VI. Стална електрична струја
1. Извори електричне струје и електромоторна сила. Јачина и
густина струје. (П)
2. Омов закон за проводник. Електрична отпорност провод
ника, везивање отпорника. (П)
3. Џул-Ленцов закон. Омов закон за коло. Кирхофова прави
ла. (П)
4. Електрична проводљивост метала. Омов и Џулов закон на
основу електронске теорије проводљивости метала. (Р)
Контактни потенцијали. Термоелектричне појаве. (О)
5. Електрична струја у електролитима. Омов закон и прово
дљивост електролита. Фарадејеви закони електролизе. (Р)
6. Термоелектронска емисија. Катодна цев. (Р)
7. Електрична струја у гасовима. Врсте пражњења у гасови
ма. (Р)
Плазма (О).
Демонстрациони огледи:
– Омов закон за део и за цело струјно коло.
– Електрична проводљивост електролита.
– Џулов закон.
– Струја у течности и гасу.
– Демонстрациона катодна цев (начин рада).
Лабораторијске вежбе
– Провера Омовог закона.
– Мерење отпора Витстоновим мостом.
III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Магнетно поље
1. Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција
и јачина магнетног поља. Линије поља и магнетни флукс. (П)
2. Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у маг
нетном и електричном пољу. (П)
Одређивање специфичног наелектрисања честица, цикло
трон. (Р)
3. Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволи
нијска струјна проводника. Деловање магнетног поља на проводни
рам (принцип рада електричних инструмената). (П)
4. Магнетници. Магнетни момент атома, дијамагнетици и па
рамагнетици. Феромагнетици. Магнетно поље у супстанцији. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Ерстедов оглед.
– Интеракција два паралелна струјна проводника.
– Деловање магнетног поља на електронски сноп.
– Деловање магнетног поља на рам са струјом.
– Лоренцова сила.
Лабораторијска вежба
– Рад са осцилоскопом (магнетни хистерезис).
II. Електромагнетна индукција
1. Појава електромагнетне индукције. Електромагнетна ин
дукција и Лоренцова сила. Индуковање ЕМС у непокретном про
воднику. (Р)
2. Фарадејев закон и Ленцово правило. (П)
Електромагнетна индукција и закон одржања енергије. (Р)
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3. Узајамна индукција и самоиндукција. Енергија магнетног
поља у калему. (П)
Запреминска густина енергије магнетног поља. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема
и галванометра).

Демонстрациони огледи:
– Херцови огледи.
– Рад појачавача звука. Довођење у резонанцију радио-при
јемника и радио-одашиљача.

III. Наизменична струја

1. Интерференција светлости. Јунгов оглед и други примери
интeрференције. (П)
Мајкелсонов интерферометар. (Р)
2. Дифракција светлости на пукотини. (Р)
Дифракциона решетка. Разлагање полихроматске светлости. (Р)
Појам о дифракцији Х-зрака. (О)
3. Поларизација таласа. Поларизација светлости при прола
ску кроз кристале и при одбијању и преламању (Малусов и Бру
стеров закон). (П)
Двојно преламање. Обртање равни поларизације. (О)
4. Дисперзија светлости (нормална и аномална). Разлагање бе
ле светлости на компоненте. Расејање и апсорпција светлости. (Р)
5. Доплеров ефекат у оптици. (П)
Демонстрациони огледи:
– Интерференција ласерске светлости на Френеловој бипризми.
– Дифракција ласерске светлости на оштрој ивици, пукотини
и нити.
– Поларизација светлости помоћу поларизационих филтера.
– Дисперзија беле светлости помоћу стаклене призме.
Лабораторијска вежба
– Одређивање таласне дужине светлости дифракционом ре
шетком.

1. Генератор наизменичне струје. Синусоидни напон и струја. (Р)
2. Отпорности у колу наизменичне струје и Омов закон за
RLC коло. (П)
3. Снага наизменичне струје. Ефективне вредности напона и
струје. (Р)
4. Трансформатор (П). Пренос електричне енергије на даљи
ну. (Р)
Појам о трофазној струји. (О)
Демонстрациони огледи:
– Својства активне и реактивне отпорности.
– Демонстрациони трансформатор.
Лабораторијска вежба
– Напони у RLC – колу.
IV. Осцилације
1. Механички хармонијски осцилатор и величине којима се
описује његово кретање. Енергија хармонијског осцилатора. (П)
2. Математичко и физичко клатно. (П)
3. Слагање осцилација. Разлагање кретања на хармонике,
спектар. (Р)
4. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанци
ја. (П)
5. Електрично осцилаторно коло. (П)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на опрузи.
– Maтематичко клатно.
– Хармонијске осцилације (методом сенке).
– Пригушене осцилације.
– Појава резонанције (механичке и електричне).
Лабораторијска вежба
– Математичко и физичко клатно.
V. Механички таласи
1. Таласно кретање и појмови који га дефинишу. Врсте тала
са. Једначина таласа. (П)
2. Енергија и интензитет таласа. (П)
Одбијање и преламање таласа. (Р)
3. Принцип суперпозиције. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Врсте таласа (помоћу таласне машине или водене каде).
– Одбијање и преламање таласа (помоћу водене каде или
WSР уређаја).
VI. Акустика
1. Извори и карактеристике звука. (П)
Пријемници звука, ухо. Инфразвук и ултразвук и њихове при
мене. (Р)
2. Доплеров ефекат. (П)
Демонстрациони огледи:
– Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, му
зички инструменти и сл.). Звучна резонанција.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање брзине звука у ваздуху (осцилоскопом).
– Одређивање фреквенције звучне виљушке.
VII. Електромагнетни таласи
1. Настајање и основне карактеристике електромагнетних та
ласа. Спектар електромагнетних таласа. (Р)
2. Енергија и интензитет електромагнетних таласа. (Р)
3. Елементи радио-технике и телевизије. (О)

VIII. Таласна оптика

IX. Геометријска оптика
1. Закони одбијања и преламања светлости. Тотална рефлекси
ја. Преламање светлости кроз призму и планпаралелну плочу. (П)
2. Сферна огледала. Једначина огледала. (П)
3. Сочива. Једначина сочива. (П) Недостаци сочива. (О)
Демонстрациони огледи:
– Закони геометријске оптике. Тотална рефлексија (магнетна
табла).
– Формирање ликова и одређивање жижне даљине огледала и
сочива (магнетна табла и оптичка клупа).
Лабораторијске вежбе
– Одређивање индекса преламања планпаралелне плоче.
– Одређивање жижне даљине сочива.
X. Оптички инструменти

рати

1. Основни појмови (видни угао, увећање). Око. (Р)
Лупа. Микроскоп. Телескоп. (П)
2. Спектрални апарати. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Принцип рада оптичких инструмената. – Спектрални апа
Лабораторијска вежба
– Одређивање увећања микроскопа.

XI. Фотометрија
1. Објективне и субјективне фотометријске величине. Фото
метри. (О)
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 93 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Релативистичка физика
1. Основни постулати специјалне теорије релативности. Ло
ренцове трансформације координата. Релативистички закон саби
рања брзина. (П)
2. Релативистички карактер времена и дужине. Гранични ка
рактер брзине светлости. (П)
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1. Топлотно зрачење. Закони зрачења апсолутно црног тела.
Планкова хипотеза. (П)
2. Фотоелектрични ефекат. Ајнштајнова једначина фотоефек
та. (П)
3. Квантна природа светлости. (Р)
4. Маса и импулс фотона. Притисак светлости. Комптонов
ефекат. (П)
5. Корпускуларно таласни дуализам светлости. (Р)
Демонстрациони оглед:
– Фотоефекат (помоћу фотоћелије).

5. Вештачка радиоактивност. Општа својства нуклеарних ре
акција (П).
Примери реакција (откриће протона и неутрона, интеракције
неутрона са језгром, трансурански елементи). (Р)
6. Акцелератори честица. (Р)
7. Нуклеарна енергетика. Фисија. Нуклеарни реактори. Ре
акције фузије на звездама. Конфинирање плазме. (Р) Нуклеарне и
термонуклеарне бомбе. (О)
Демонстрациони оглед:
– Детекција радиоактивног зрачења.
Лабораторијскe вежбe
– Мерење активности.
– Детекција радиоактивног зрачења.
– Опадање интензитета гама зрачења са повећавањем удаље
ности од извора.

III. Таласна својства честица и појам о квантној механици

VIII. Физика елементарних честица

1. Честично-таласни дуализам. Де Бројева хипотеза. Дифрак
ција електрона. (П)
2. Хајзенбергове релације неодређености. (Р)
3. Појам о Шредингеровој једначини. Таласне функције и
својствене вредности енергије. (О)

1. Класификација елементарних честица. Основне интерак
ције између честица. Честице и античестице. Кваркови. (П)
2. Космичко зрачење. (Р)

3. Релативистички импулс и енергија. Везе између релативи
стичког импулса, кинетичке енергије, енергије мировања и укупне
енергије. Закон одржања масе и енергије. (П)
II. Квантна природа електромагнетног зрачења

IV. Квантна теорија атома и молекула
1. Радерфордов модел атома. Дискретни спектар атома водо
ника. Борови постулати и Боров модел атома водониковог типа. (П)
2. Квантно-механичка теорија атома. Квантни бројеви и вели
чине које су њима одређене. (П)
3. Вишеелектронски атоми и Паулијев принцип. Структура
периодног система елемената. (П)
4. Закочно и карактеристично рендгенско зрачење. (П)
5. Основне каракетеристике хемијских веза (јонске и кова
лентне). Молекулски спектри. (Р)
Лабораторијска вежба
– Калибрација спектроскопа и идентификација водониковог
спектра.
V. Елементи физике чврстог стања
1. Зонска теорија кристала. Енергијске зоне у чврстом телу.
Зонски модели метала и диелектрика. (Р)
2. Расподела слободних електрона по енергијама у металу.
Квантна теорија проводљивости метала. Суперпроводљивост. (О)
3. Полупроводници. Сопствена и примесна проводљивост.
Полупроводници р и n типа и полупроводнички р-n спој. (Р)
4. Полупроводничке диоде, транзистори и фотоотпорници. (П)
Демонстрациони оглед:
– Диоде. Фотопроводници.
Лабораторијскa вежбa
– Струјно-напонске карактеристике диоде и транзистора.
VI. Ласери
1. Квантни прелази: спонтана емисија, апсорпција и стимули
сана емисија зрачења. (Р)
2. Основни принцип рада ласера. Врсте ласера. Карактери
стике ласерског зрачења. (Р)
3. Примене ласера. Појам о холографији. (Р)
Лабораторијска вежба
– Одређивање угаоне дивергенције ласерског снопа.
VII. Физика атомског језгра
1. Структура језгра. Карактеристике језгра. Нуклеарне силе. (Р)
Дефект масе и енергија везе.(П)
2. Природна радиоактивност. Алфа-, бета- и гама распад. (П)
3. Закон радиоактивног распада. Активност радиоактивног
извора. (П)
Радиоактивни низови и радиоактивна равнотежа. (Р)
4. Дозиметрија и заштита од зрачења. (Р)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уопште.
Ученици треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци (медицина, стоматологија, фармација, ветерина...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене фи
зике неопх одни за разумевање неких научних открића и техноло
гија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето у
обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чулима
па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу примену у
свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
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сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних својстава
система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења
међузависности одабраних величина, планирање нових експериме
ната ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање
физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно
увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона
одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне школе
у којима се физика изучава према минималном плану годину или
две године, са два часа недељно, програм је исти, а за различита
подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити про
грами (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и зах
тевима струке). Садржаји су подељени на одређени број тематских
целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку те
матску целину побројано је више демонстрационих огледа а треба
користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и вертикална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.
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Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изис кује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства 
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
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Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
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– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопх одна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци-питања), квантитативних (рачунских), графичких и експе
рименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака.
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
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У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлаже
мо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта
или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису би
ли успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну по
моћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
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ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1.

Увод

4

2.

Кретање

16
21

3.

Сила

4.

Гравитација

7

5.

Закони одржања

16

Лабораторијске вежбе

10
74

6
Укупно

II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1.

Молекулско-кинетичка теорија гасова

20

2.

Термодинамика

21
10

3.

Основи динамике флуида

4.

Молекулске силе и агрегатна стања

5.

Електростатика

12

Стална електрична струја

19

Лабораторијске вежбе

12
105

6.
7.
Укупно

1

III РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
Редни број теме Наслов теме

Укупан број часова

1.

Магнетно поље

12

2.

Електромагнетна индукција

10

3.

Наизменична струја

4.

Хармонијске осцилације

8

5.

Механички таласи

8

6.

Акустика

6

7.

Електромагнетни таласи

8.

Таласна оптика

12

6
12

9.

Геометријска оптика

10.

Оптички инструменти

5

11.

Фотометрија

1

12.
Укупно

9

Лабораторијске вежбе

16
105

IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 93 часа годишње)
Редни број теме Наслов теме

Укупан број часова

1.

Релативистичка физика

8

2.

Квантна природа електромагнетног зра
чења

8

3.

Таласна својства честица и појам о квант
ној механици

13

4.

Квантна теорија атома и молекула

14

5.

Елементи физике чврстог стања

6.

Ласери

12

7.

Физика атомског језгра

18

8.

Физика елементарних честица

9.
Укупно

Лабораторијске вежбе

4

4
12
93
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Страна 232 – Број 11
Образовни профили: МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР И ХИ
ДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
ХЕМИЈА
Циљ и задаци

Циљ наставе хемије је развој доменских хемијских знања,
техничко-технолошких знања, развој општих когнитивних спо
собности и комуникацијских способности, као припрема за даље
образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у стру
ци и у свакодневном животу, решавање проблема у новим и непо
знатим ситуацијама и развијање одговорног односа према себи,
другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених
– информационих технологија;
– овладају основама научног метода у хемији и схвате значај
хемијског експеримента као примарног извора знања и основног
метода сазнавања 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 ком
поненти;
– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структурира и
процеса:
– овладају основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемијске производње за савремено друштво;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при незгодама у хемијској ла
бораторији и свакодневном животу;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за одрживи
развој;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње, 60 теорија, 10 вежбе)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МАТЕРИЈА (2)
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше.
АТОМСКА СТРУКТУРА МАТЕРИЈЕ (10)
Структура атома. Атомски и масени број. Изотопи. Релатив
на атомска маса. Изградња електронског омотача атома. Електрон
ска конфигурација атома и његов положај у Периодном систему
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елемената. Својства елемената и њихов положај у Периодном си
стему елемената.
Демонстрациони огледи:
Бојење пламена.
Реактивност елемената 1. групе ПСЕ.
Променљивост својстава елемената треће периоде ПСЕ.
ХЕМИЈСКА ВЕЗА, МОЛЕКУЛИ И КРИСТАЛИ (11)
Ковалентна веза. Поларносг хемијске везе. Поларност моле
кула. Поларност молекула воде. Водонична веза. Јонска веза. Ме
тална веза. Атомски, јонски и молекулски кристали. Формуле једи
њења. Релативна молекулска маса.
Демонстрациони огледи:
Реакција амонијака сa водом и хлороводоником. Сублимација
јода.
Растварање неполарних и поларних једињења у води и прово
ђење електричне струје кроз ове растворе.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ (18)
Квантитативно значење симбола и формула. Количина суп
станце, моларна маса и моларна запремина. Стехиометријска изра
чунавања на основу хемијских реакција.
Кретање честица као услов за хемијску реакцију. Енергет
ске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне
реакције). Брзина хемијске реакције и фактори који утичу на њу.
Хемијска равнотежа. Примена хемијске равнотеже у хемијској тех
нологији.
Демонстрациони огледи:
Вежбе (4)
Утицај природе супстанце, концентрације, температуре и ка
тализатора на брзину хемијске реакције (3).
Утицај промене концентрације реактаната и производа, тем
пературе и притиска на равнотежне концентрације реактаната и
производа реакције(1).
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ (6)
Дисперзни системи: појам, врсте. Растворљивост. Састав рас
твора (количинска концентрација и масени процентни садржај рас
твора). Колоидни раствори.
Демонстрациони огледи:
Припремање засићеног раствора плавог камена.
Припремање и испитивање својстава колоидног раствора
Вежбе (3)
Припремање раствора познатог масеног садржаја.
Припремање раствора познате количинске концентрације.
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ (6)
Основни појмови оксидоредукционих реакција: Напонски
низ метала. Хемијски извори електричне струје. Корозија. Елек
тролиза.
Демонстрациони огледи:
Понашање гвожђа у раствору цинк-сулфата и бакар(II)-сулфата.
КИСЕЛИНЕ И БАЗЕ (16)
Електролитичка дисоцијација. Раствори електролита. Јаки и
слаби електролити. Киселине и базе. Неутрализација. Јонске реак
ције. Јонски производ воде. рН вредности.
Демонстрациони огледи:
Јонске реакције уз издвајање талога
Вежбе (3)
Испитивање киселости водених раствора различитих суп
станци универзалним индикатором.
Добијање алуминијум-хидроксида и испитивање његових ре
акција са хлороводоничном киселином и натријум-хидроксидом.
Реакције сумпорне киселине са карбонатима и ацетатима.
Реакције натријум-хидроксида са амонијум-солима.
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II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ВОДОНИК (3)

Водоник, изотопи. Једињења водоника. Вода.
Демонстрациони огледи:
Добијање водоника и испитивање својстава водоника.
Дејство молекулског и атомског водоника на калијум-перман
ганат.
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (4)
Упоредна својства елемената у групи. Својства, значај и при
мена једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријумкарбонат и калијум-нитрат.
Демонстрациони огледи:
Реакције натријума и калијума са водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (4)
Упоредна својства слемената у групи, поређење са алкалним
металима. Својства, примена и значај једињења: калцијум-оксид,
калцијум-хидроксид (добијање калцијум-оксида и калцијум-хи
дроксида), калцијум-карбонат, калцијум-сулфат и магнезијум-кар
бонат. Тврдоћа воде. Омекшавање воде.
Демонстрациони огледи:
Реакција калцијум-карбоната са хлороводоничном киселином.
Растварање калцијум-оксида у води и добијање кречне воде.
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (4)
Упоредна својства елемената у групи. Алуминијум. Легуре
алуминијума. Својства, примена и значај једињења: оксид, алуми
нати, двогубе соли.
Демонстрациони огледи:
Реакција алуминијума са хлороводоничном киселином и на
тријум-хидроксидом.
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Демонстрациони огледи:
Реакција хлороводоничне киселине са сребро-нитратом н на
тријум-ацетатом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (1)
Упоредна својства слемената у групи.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ (21)
Упоредна својства прелазних метала. Комплексна једињења.
Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења.
Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења.
Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и
примена једињења гвожђа.
Својства и значај комплексних једињења гвожђа, кобалта и
никла.
Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и важнија једињења.
ЕЛЕМЕНТИ 12. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (1)
Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена, рас
тварање талога у амонијаку.
Добијање гвожђе(III)-хидроксида и његова реакција са хлоро
водоничном киселином.
ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ (2)
Упоредна својства лантанида. Упоредна својства актинида.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре. Загађивање воде. Загађивање земљишта. Хемијски отпад.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње, 50 теорија, 20 вежбе)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (5)

ХЕМИЈСКА ТЕРМОДИНАМИКА (6)

Упоредна својства елемената у групи. Угљеник. Угаљ. Кокс.
Својства, примена, значај и физиолошко дејство једињења угљени
ка: оксиди, карбиди, цијаниди. Силицијум. Силикати. Калај, олово
и њихова једињења у прегледу.
Демонстрациони огледи:
Добијање чађи.
Добијање и својства угљеник(IV)-оксида.

Први закон термодинамике и хемијске реакције. Реверзибил
ност хемијских процеса. Термодинамичко тумачење константе
равнотеже.

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (8)
Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, приме
на и значај једињења азота: амонијак, оксиди, киселине и њихове
соли. Фосфор. Својства, примена и значај једињења фосфора: ок
сиди, киселине и њихове соли. Вештачка ђубрива.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства амонијака.
Испитивање својстава азотне киселине.
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (7)
Упоредна својства елемената у групи. Кисеоник. Оксиди.
Сумпор. Својства, примена и значај једињења сумпора: водониксулфид, оксиди, киселине и њихове соли.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства кисеоника.
Топљење сумпора.
Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, ба
кар и олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА (7)
Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром.
Јод. Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли.

РАВНОТЕЖНЕ ФАЗЕ (10)
Појмови: компонента, фаза, степен слободе и фазни прелаз.
Равнотежа у бинарним системима: течност — пара, течност —
чврсто. Криоскопија. Адсорпција. Принципи хроматографских ме
тода. Гасна хроматографија.
ИНТЕРАКЦИЈА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА
И ХЕМИЈСКЕ СУПСТАНЦЕ (10)
Рефрактометрија и полариметрија. Спектри и структура ато
ма. Спектри атома и молекула. Атомска апсорпциона и емисиона
спектрометрија.
ИНТЕРАКЦИЈА РАДИОАКТИВНОГ ЗРАЧЕЊА
СА ХЕМИЈСКИМ СУПСТАНЦАМА (2)
Дозиметар. Активациона. анализа.
УВОД У АНАЛИТИЧКУ ХЕМИЈУ (6)
Задатак и методе квалитативне хемијске анализе. Примена
Закона о дејству маса на равнотежу у растворима. Јонске реакције.
Осетљивост, специфичност и селективност аналитичких реакција.
КВАЛИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА (16)
Систематски ток анализе катјона и анјона. Доказивање анјо
на: хлорида, карбоната, сулфата, нитрата. Испитивање воде за пи
ће на анјоне.
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Реакције катјона:
Пета аналитичка група. Доказивање јона натријума и калију
ма у пламену; доказивање NH4+ и Мg2+.
Четврта аналитичка група. Реакције за доказивање Са2+ и
Ва2+. Одвајање пете од четврте аналитичке групе.
Доказивање алкалних и земноалкалних метала у води за пиће.
Трећа аналитичка група. Подела на IIIа и IIIb. Доказивање:
Fе3+, АI3+, Мn2+ и Zn2+.
Друга аналитичка група. Доказивање јона: Рb2+ и Сu2+.
Прва аналитичка група. Доказивање Аg+.
Испитивање катјона и анјона у комплетној анализи.
КВАНТИТАТИВНА ХЕМИЈСКА АНАЛИЗА (10)
Задатак и методе квантитативне хемијске анализе. Волуме
трија: појам, подела, стандардни раствори, одређивање завршне
тачке титрације, обрада резултата.
Таложне методе. Одређивање хлорида по Мору. Одређивање
хлорида у води за пиће.
Алкалиметрија и ацидиметрија. Одређивање алкалитета воде
за пиће.
Комплексометријске титрације. Одређивање Са2+ и Мg2+. Од
ређивање тврдоће воде.
Оксидоредукционе методе. Перманганометрија. Одређивање
гвожђа.
Јодометрија. Одређивање кисеоника у води.
Вежбе (10)
Испитивање растворљивости неке чврсте супстанце у води и
киселинама (2).
Квалитативна хемијска анализа:
Карактеристичне реакције анјона и катјона (свих 5 аналитич
ких група) (4).
Доказивање анјона.
Доказивање: Fе3+, А13+, Мn2+, Zn2+, Рb2+, Сu2+и Аg+.
Испитивање катјона и анјона у комплетној анализи.
Квалитативна анализа воде за пиће.
Квантитативна хемијска анализа: (4)
Гравиметријско одређивање SО42- као ВаSО4
Припремање.стандардног раствора HCl и NaOH
Алкалиметрија и ацидиметрија.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број, хи
бридизација). Структура органских молекула (врсте веза, геометрија
молекула). Формуле органских молекула (молекулске, структурне,
рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функционалне групе.
Сличности и разлике између органских и неорганских једињења.
АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Наф
та и земни гас. Значај и примена засићених угљоводоника.
АЛКЕНИ И ДИЕНИ
Структура молекула алкена. Номенклатура алкена. Изомери
ја. Физичка и хемијска својства алкена. Диен
 и, структура. Значај и
примена алкена и диена (пластичне масе, полиетенска и полипро
пенска влакна, каучук, гума, лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима.
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АЛКИНИ
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Физичка
и хемијска својства. Примена етина.
АРЕНИ
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Физичка
својства арена. Реакције ароматичних угљоводоника (супституција,
адиција и оксидација). Полициклични ароматични угљоводоници.
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
Структура и номенклатура.. Физичка и хемијска својства.
Употреба.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и
оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства алкохо
ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етиленгликол, глицерол).
Номенклатура и физичка својства фенола.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасо
вом реакцијом.
Оксидација етанола калијум-дихроматом у киселој средини.
ЕТРИ
Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, пред
ставници и употреба етара.
Демонстрациони огледи:
Испитивање својстава етара.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних је
дињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка својства. Значај и
примена важнијих карбонилних једињења (метанал, етанал, про
панон).
Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
Јодоформска реакција.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ
Својства карбоксилне групе. Класификација, номенклатура и
физичка својства карбоксилних киселина.. Реакције карбоксилних
киселина (метанска, етанска, бензоева). Значај и примена важни
јих киселина. Аминокиселине.
Функционални деривати киселина, естри. Физичка својства
естара.
Демонстрациони огледи:
Оксидација метанске киселине .
Добијање естара.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура
амина. Физичка и хемијска својства амина.
Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, три
нитротолуен).
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и
шесточланим прстеном (пирол, пиридин и пиримидин). Никотин.
Хемоглобин.
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УГЉЕНИ ХИДРАТИ

Номенклатура угљених хидрата: подела, распрострањеност
у природи. Физичка и хемијска својства моносахарида (глукоза и
фруктоза). Дисахариди (малтоза, лактоза, сахароза). Полисахариди
(скроб и целулоза, својства).
Демонстрациони огледи:
Доказивање моносахарида.
Доказивање скроба, хидролиза скроба и испитивање својста
ва хидролизата.
ЛИПИДИ
Подела липида. Масне киселине. Неутралне масти: физичка
и хемијска својства. Сапуни и детергенти. Холестерол. Витамин D.
Демонстрациони огледи:
Опште карактеристике липида: растворљивост, емулзифика
ција, сапонификација.
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
Алкалоиди (природни извори, подела). Физиолошко дејство,
значај појединих алкалоида и њихова употреба и злоупотреба.
Антибиотици (појам, подела). Механизам деловања антибиотика.
Природни извори за изоловање антибиотика.
ПРОТЕИН
 И
Аминокиселине (структура, подела, номенклатура). Физичка
својства аминокиселина Структура протеина. Својства пептидне
везе. Подела протеина. Физичка својства протеина. Ензими (поде
ла, својства, механизам њиховог деловања).
Демонстрациони огледи:
Доказивање протеина у коси и месу.
НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Структура и функција ДНК (деоксирибонуклеинска кисели
на). Структура и функција РНК (рибонуклеинска киселина).
ДЕТЕКЦИЈА И АНАЛИЗА БОЈНИХ ОТРОВА
Методе и инструменти за детекцију и идентификацију бојних
отрова. Преносна хемијска лабораторија. Својства, чување, при
према и примена супстанци за хемијску деконтаминавцију радио
лошке контаминације људи и животиња.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити коришћењу интерактивних метода наставе и
учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе.
Садржаји програма хемије су организовани тако да се у пр
вом разреду изучавају садржаји опште хемије, у другом садржаји
неорганске хемије, у трећем садржаји физичке и аналитичке хеми
је и у четвртом садржаји органске хемије.
Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разумева
ње појава и процеса који се изучавају у стручним предметима;
– хемија омогућава и олакшава прелазак са конкретног на ап
страктно мишљење,
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја, а хемијска
струка једна је од струка будућности,
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– хемија је природна наука и у садејству са физиком и биоло
гијом омогућава разумевање природе у јединству појава и процеса
који се у њој збивају,
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина
резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Да би се
избегло оптерећивање наставних програма хемије у оваквим усло
вима развоја хемије као науке, неопходно је да се ученицима омо
гући разумевање хемијског аспекта изучавања природе тако што ће
се у настави хемије пажња усредсредити на разумевање основних
идеја и концепата у хемији, развој научног метода сазнавања у хе
мији и значај хемије у струци и у свакодневном животу. Ученици,
као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства супстан
ци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом
хемијском структуром, као и да су својства хемијског система усло
вљена квалитативним саставом и квантитативним односом компо
ненти у њему. За разумевање ових идеја и концепата у настави хе
мије је потребно синхронизовано представљање хемијских знања
на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Когнитивне
карактеристике ученика гимназије омогућавају већу заступљеност
микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интегра
цију и симултану примену сва три нивоа. Mеђутим, у настави хеми
је увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примар
ни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни
механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања.
При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене
хемијског језика (на пример, изводи се хемијска реакција, а пише се
хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репре
зентације знања у хемији може да изазове когнитивно преоптереће
ње услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати
садржаје (делити их у мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције, хе
мијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби користи
ти и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења
уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања. Основне
хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одржања ма
терије, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабра
ним садржајима са високом информативном вредношћу за ученике,
при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да мотивишу
ученике за њихово изучавање, бирајући примере из области стру
ке. Посебно је важно да ученици разумеју развојност концепата и
теорија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концеп
та кроз развојност теорија о структури атома и развојност теорија
хемијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је
значаја хемијска научна писменост која у овом узрасту подразумева
познавање хемијске научне терминологије, номенклатуре и симбо
лике на нивоу основне научне комуникације. У области неорган
ске и органске хемије, због многобројности изучаваних објеката
(хемијских елемената и њихових једињења), веома је важно бави
ти се проблематиком класификација, класификационих система и
хијерархијских односа у њима. Посебно је важно инсистирати на
систематском организовању знања применом концептних мапа, као
и радити на развоју функционалних, дескриптивних и концептуал
них критеријума класификације. Потребно је истаћи да је Период
ни систем елемената најсавршенији класификациони систем у при
родним наукама и оспособити ученике да га користе за дедукцију
својстава хемијских елемената и њихових једињења. За изучавање
сложених технолошких поступака и комплексних процеса у живот
ној средини погодно је користити шематске репрезентације.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање од
говарајућих техничко-технолошких знања. С обзиром да учени
ци средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у
изучавању оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и
ризицима од хемијске производње. Треба имати у виду да су уче
ници професионално опредељени, те сходно томе бирати садржа
је из области струке. При томе посебно треба истицати убрзани
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техничко-технолошки развој и неопходност перманентног обра
зовања у овој области. Садржаје о хемијским аспектима заштите
животне средине радити у корелацији са наставом биологије, пре
васходно екологије. За развој ових знања погодне су метода уче
ничких пројеката и наставне екскурзије.
Настава хемије у треба да омогући и развој основних проце
дуралних хемијских знања. Кроз лабораторијске вежбе ученици
треба да овладају лабораторијским техникама и техникама раз
личитих мерења у хемији. Ученици треба да воде лабораторијски
дневник.
Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално ко
ришћење савремених информационих технологија у учењу хемије,
претраживању хемијских информација и савременој комуникацији
у хемији.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду везани за пробелеме
струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у
хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских инфор
мација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их образложе,
планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички про
цењују добијене резултате и преузимају одговорност. За развој ме
такогнитивних знања (свест о сопственом знању) у настави хемије
погодно је користити методу концептног мапирања.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усмену
и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуацији
процедуралних знања и њиховом уделу у укупној оцени ученика.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
1. разред – Материја (2), Атомска структура материје (10),
Хемијске веза, молекули и кристали (11), Хемијске реакције (18),
Дисперзни системи (6), Оксидоредукционе реакције (6), Киселине,
базе и соли (16).
2. разред – Водоник (3), Елементи 1. групе Периодног систе
ма елемената (4), Елементи 2. групе Периодног система елемената
(4), Елементи 13. групе Периодног систeма елемената (4), Елемен
ти 14. групе Периодног система (5), Елементи 15. групе Периодног
система елемената (8). Елементи 16. групе Периодног система еле
мената (7), Елементи 17. групе Периодног система елемената (7),
Елементи 18. групе Периодног система елемената (1), Прелазни
метали (21), Елементи 12. групе Периодног систeма елемената (1),
Лантаниди и актиниди (2), Хемијски аспекти загађивања животне
средине (4).
3. разред: – Хемијска термодинамика (3), Равнотежне фазе
(10); Интеракција електромагнетног зрачења и хемијске супстанце
(10); Интеракција радиоактивног зрачења са хемијским супстанца
ма (2); Увод у аналитичку хемију (6); Квалитативна хемијска ана
лиза (16); Квантитативна хемијска анализа (10); Вежбе (10).
4. разред: – Увод у органску хемију (2); Алкани и циклоалка
ни (3); Алкени и диени (3); Алкини (2); Ароматични угљоводоници
(4); Халогени деривати угљоводоника (2); Алкохоли и феноли (5);
Етри (1); Алдехиди и кетони (4); Карбоксилне киселине и њихо
ви деривати (5); Органска једињења са азотом (3); Хетероциклична
једињења (1);Угљени хидрати (7); Липиди (4); Алкалоиди и анти
биотици (2); Протеини (5); Нуклеинске киселине (2), Детекција и
анализа бојних отрова (5), Методе карактеризације једињења (2);
Образовни профили: МЕТЕОРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР И ХИ
ДРОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА
Циљ и задаци
Циљ наставног предмета рачунарство и информатика у сред
ње стручној школи је стицање знања, овладавање вештинама и фор
мирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке
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писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље струч
но усавршавање и практичну примену у процесу рада; као и оспо
собљавање ученика да ефикасно и рационално користе рачунаре на
начин који не угрожава њихово физичко и ментално здравље.
Задаци наставе рачунарство и информатика су да ученици:
– развију свест о неопходности коришћења рачунара у свако
дневном животу и раду и значају информатике за функционисање
и развој друштва;
– примене стечена знања и вештине у стицању конкретног
образовања за будуће занимање;
– јачају способност за прецизно и концизно дефинисање про
блема; упознају се са алгоритамским начином решавања проблема
и основним алгоритмима;
– стекну знања потребна за подешавање параметара опера
тивног система на нивоу корисничког интерфејса, коришћење мо
гућности оперативних система и система датотека конкретног опе
ративног система;
– овладају коришћењем програма за обраду текста и табелар
них података и креир ање докумената у коме су интегрисани текст,
слика и табела;
– упознају начине израде презентација и оспособе се за изра
ду једноставнијих презентација;
– разумеју принципе функционисања интернета, локалних
мрежа и оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет
сервиса и система за електронско учење;
– упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика
на рачунару и овладају техникама коришћења једног од графичких
програма за обраду цртежа и слика;
– упознају основни концепт и принципе Веб дизајна и Веб
програмирања, разумеју логику анимације и овладају њеном упо
требом у креир ању сопствених Веб пројеката;
– унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално про
налажење информација коришћењем рачунара, као и њихово кри
тичко анализирање и преношење;
– развију прецизност, рационалност и креативност у раду са
рачунаром;
– на адекватан начин користе предности рачунара и друштве
них мрежа у удруживању са другима и покретању акција чији је
циљ ширење корисних информација или пружање помоћи и подр
шке онима којима је то потребно;
– изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без
злоупотребе и претеривања које угрожава њихов физичко и мен
тално здравље;
– упознају савремена ергономска решења која олакшавају
употребу рачунара и изграде спремност за праћење нових решења
у области информатичке технологије;
– развијају способности да стечена знања примењују за реша
вање проблема и нових ситуација у процесу рада и свакодневном
животу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Основе рачунарске технике (6–8)
Информација и информатика. Развој информационих техно
логија. Јединице за мерење количине информација(бит, бајт, редо
ви величине). Значај и примена рачунара у разним областима људ
ске делатности. Утицај рачунара на здравље. Структура и принцип
рада рачунара. Основне компоненте рачунара и утицај компоненти
на перформансе рачунара.
2. Основе рада у оперативном систему са графичким 
интерфејсом (8–10)
Оперативни систем.
Системски софтвер.
Апликативни софтвер.
Верзије и модификације програма.
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Дистрибуција програмских производа (комерцијална, дељена
(енгл. shareware), јавно доступна (енгл. freeware), пробна (енгл. trial)).
Основни елементи графичког интерфејса оперативног систе
ма (радна површина, прозор, икона, дугме, панел, мени, каталог).
Покретање програма.
Датотека (атрибути датотеке, типови датотека, путања датоте
ке, групно име датотека) и основне операције над датотеком.
Каталог.
Архивирање датотека и средства за архивирање датотека.
Основна подешавања оперативног система: подешавање дату
ма и времена, радне површине (позадине, чувара екрана, резолуци
је екрана), регионална подешавања, промена корисничких налога.
Инсталирање корисничких програма. Уклањање програма.
Програми за заштиту рачунара од штетног софтвера
Инсталирање управљачких програма периферних уређаја.
Мултимедијалне могућности оперативног система.
Средства и методе заштите рачунара, информација и права на
интелектуалну својину.
3. Текст-процесор (14–16)
Радно окружење текст-процесора. Једноставнија подешавања
радног окружења. Правила слепог куцања. Подешавање и промена
језика тастатуре („писма“). Операције са документима (креирање,
отварање, премештање од једног до другог отвореног докумен
та, чување, затварање). Уређивање текста. Коришћење симбола
за форматирање. Премештање садржаја између више отворених
докумената. Уметање у текст: специјалних симбола, датума и вре
мена, слика, текстуалних ефеката. Проналажење и замена задатог
текста. Уметање и позиционирање нетекстуалних објеката. Умета
ње табеле у текст. Форматирање текста (страница, ред, маргине,
проред). Исправљање грешака. Нумерација страница. Израда сти
лова. Генерисање садржаја. Штампање документа.
4. Слајд-презентације (10–12)
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6. Интернет и електронска комуникација (12-14)
Појам рачунарске мреже. Рачунари-сервери и рачунари-кли
јенти. Глобална мрежа (Интернет). Интернет-провајдери и њихове
мреже. Технологије приступа Интернету.
Сервиси Интернета: World Wide Web, FTP, електронска по
шта, веб-форуми. Веб-читачи. Претраживачи, претраживање и ко
ришћење информација са Интернета. Интернет мапе. Виртуелни
телефон. Друштвене мреже и њихово коришћење. Електронска тр
говина, електронско пословање и банкарство. Електронски подр
жано учење. Право и етика на Интернету.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
1. РАЧУНАРСКА ГРАФИКА (20)
Увод у рачунарску графику
Начини представљања слика у рачунару – векторска и рас
терска графика. Карактеристике рачунарске графике – резолуција
и број боја. Класификација програма за рад са рачунарском графи
ком. Формати датотека. Улазне и излазне графичке јединице.
Пример програма за креирање и обраду растерске графике
Увоз слике са камере и скенера. Основне корекције слике. Про
мена резолуције слике и формата датотеке. Оптимизација за веб.
Организовање фото-албума. Штампање растерске графике. Алати
за цртање. Палете боја. Ефекти, маске, исецање, брисање, копирање
делова слике, подешавање осветљености, контраста итд. Ретушира
ње и фото-монтажа. Додавање текста. Израда ГИФ-анимације.
Пример програма за креир ање векторске графике
Подешавање радног окружења. Цртање основних графич
ких елемената – објеката. Трансформације објеката. Комбинова
ње објеката. Додавање текста. Комбинација растерске и векторске
графике. Слојеви. Глобални преглед цртежа. Штампање векторске
графике.

Презентације и њихова примена. Основне етапе при развоју
слајд-презентације. Правила дизајна презентације. Радно окруже
ње програма за израду слајд-презентација. Подешавања радног
окружења. Креирање фото-албум презентације. Типови „погледа“
на презентацију. Основне операције са слајдом. Додавање и фор
матирање текстуалних објеката. Додавање нетекстуалних објеката
(графички, звучни, видео, ...). Анимација објеката слајда. Анима
ција прелаза између слајдова. Дизајн позадине и „мастер“ слајда.
Интерактивна презентација (хипервезе, акциона дугмад). Подеша
вање параметара приказа презентације. Штампање презентације.

Начини представљања звука у рачунару. Основни формати за
писа звука (WAV, MP3, MIDI,...). Програми за репродукцију звуч
них записа. Пример програма за снимање звука. Начини предста
вљања видео-записа у рачунару. Основни формати видео-записа.
Програми за репродукцију видео записа. Увоз видео записа са ди
гиталне камере. Пример програма за монтажу видео записа (ком
бинација слике, видеа и звука). Постављање видео записа на веб.

5. Рад са табелама (14-16)

3. ЛОКАЛНЕ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ (12)

Основни појмови (прикупљање података, њихово табеларно
и графичко приказивање на разне начине, као и читање и тумачење
таквих приказа). Основни појмови о програмима за рад са табела
ма (структура документа, формати датотека). Подешавање радног
окружења (палете алатки, пречице, лењир, поглед, зум...). Додава
ње, брисање, премештање и преименовање радних листова. Типо
ви података. Уношење података у табелу (појединачни садржаји
ћелија и аутоматске попуне). Подешавање димензија, премешта
ње, фиксирање и сакривање редова и колона. Уношење формула
са основним аритметичким операцијама, користећи референце на
ћелије. Копирање формула, релативно и апсолутно референцирање
ћелија. Функције за: сумирање, средњу вредност, минимум, макси
мум, пребројавање, заокруживање. Логичке функције. Форматира
ње ћелија (број децималних места, датум, валута, проценат, порав
нање, прелом, оријентација, спајање ћелија, фонт, боја садржаја
и позадине, стил и боја рама ћелије). Сортирање и филтрирање.
Намена различитих типова графикона, приказивање података из
табеле помоћу графикона. Подешавање изгледа странице докумен
та за штампање (оријентација папира, величина, маргине, прелом,
уређивање заглавља и подножја, аутоматско нумерисање страна).
Прегледање документа пре штампања, штампање документа и ње
гових делова.

Појам и предност умрежавања. Локалне мреже, формирање и
структура. Повезивање чворова мреже. IP шема адресирања. Руте
ри и рутирање. Организација домена и доменских имена. Систем
доменских имена DNS (Domain Name System). Дељење ресурса
локалне мреже. Навигација кроз локалну мрежу. Администрирање
кућне локалне мреже. Функционисање Интернета и основни Ин
тернет протоколи. Карактеристике основних технологија приступа
Интернету. Интернет-провајдери и њихове мреже. Повезивање ло
калне мреже са глобалном мрежом (Интернетом).

2. МУЛТИМЕДИЈА (10)

4. НАПРЕДНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА (12)
Појам Веб. Подела веб садржаја на статички и динамички
веб. Клијентске и серверске технологије. Веб апликације за рад са
документима (рад „у облаку”, енгл. cloud computing). Дељење до
кумената на вебу. Блог. Вики-алат. Електронски портфолио.
5. ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ НА ИНТЕРНЕТУ (16)
Основе HTML-а. Основни тагови HTML-a. HTML контро
ле. Стилови у HTML-у (каскадни стилови – CSS). Методе израде
HTML докумената и каскадних стилова. Шта је CMS. Особине
CMS-a. Најчешће коришћени CMS портали (Joomla, WordPress).
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Страна 238 – Број 11
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
I РАЗРЕД

На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе, односно учења, планом рада и начинима оцењивања
Облици наставе: Настава се реализује кроз лабораторијске
вежбе
Место реализације наставе: Лабораторијске вежбе се реали
зују у рачунарској лабораторији
Подела одељења на групе: Приликом реализације вежби оде
љење се дели на две групе
Препоруке за реализацију наставе:
На почетку наставе урадити проверу нивоа знања и вештина
ученика, која треба да послужи као оријентир за организацију и
евентуалну индивидуализацију наставе.
У уводном делу двочаса наставник истиче циљ и задатке од
говарајуће наставне јединице, затим реализује теоријски део нео
пходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део двочаса, у за
висности од садржаја наставне јединице, може да траје највише
30 минута. Након тога организовати активност која, у зависности
од теме, подстиче изградњу знања, анализу, критичко мишљење,
интердисциплинарно повезивање. Активност треба да укључује
практичан рад, примену ИКТ, повезивање и примену садржаја раз
личитих наставних предмета, тема и области са којима се сусрећу
изван школе. Активности осмислити тако да повећавају мотива
цију за учење и подстичу формирање ставова, уверења и система
вредности у вези са развојем језичке и информатичке писмености,
здравим стиловима живота, развојем креативности, способности
вредновања и самовредновања.
Годишњи фонд часова зависи од броја наставних недеља у
првом разреду који је дефинисан наставним планом за сваки обра
зовни профил. Све школе, које у наставним плановима имају у пр
вом разреду 35, односно 36 наставних недеља без блок наставе,
могу реализовати садржаје овог предмета са 70, односно 72 часа
годишње. Повећан број часова (2 или 4 часа) оставља се настав
нику да распореди на оне тематске целине за које сматра да је то
потребно. Уз сваку тему програма дат је и оријентациони број ча
сова који има циљ да наставнику сугерише обим, дубину и начин
интерпретације појединих целина, односно тема. Овај фонд часова
је оквирног карактера и треба га усклађивати са конкретном ситу
ацијом у одељењу и специфичностима за сваки профил. У реали
зацији програма треба се придржавати наведеног редоследа теме.
При реализацији програма дати предност пројектној, про
блемској и активној настави, кооперативном учењу, изградњи
знања и развоју критичког мишљења. Подстицати тимски рад и
сарадњу нарочито у областима где наставник процени да су при
сутне велике разлике у предзнању код појединих ученика. Уколико
услови дозвољавају дати ученицима подршку хибридним моде
лом наставе (комбинацијом традиционалне наставе и електронски
подржаног учења), поготово у случајевима када је због разлика у
предзнању потребна већа индивидуализација наставе.
У наредном тексту, у заградама је наведен препоручени број
часова за савлађивање садржаја.
При реализацији тематске целине Основе рачунарске техни
ке ученици би требало да усвоје значење појмова информација и
информатика; овладају вештином превођења броја из декадног у
бинарни бројевни систем и обратно (1); знају да објасне како се
у рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација,
усвоје појмове бит, бајт, и редове величине за мерење количине ин
формација (1). Потребно је да ученици стекну знања о структури и
принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утица
ју компоненти на перформансе рачунара. Ово треба постићи тако
што ће ученици знати да: наведу и практично препознају из којих
се компоненти састоји рачунар (1); објасне намену оперативне и
спољашње меморије у рачунарском систему, наброје врсте спо
љашњих меморија и објасне њихове карактеристике (1); објасне
функцију процесора, матичне плоче и магистрале у рачунару, об
јасне како се одвија комуникација компоненти у току извршавања
програма (1); наведу параметре којима се изражавају перформансе
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рачунарских компоненти и објасне њихов утицај на перформансе
рачунара (1).
Развој информационих технологија сагледати у контексту
значаја развоја ових технологија за развој и ширење писмености
и развој људског друштва уопште. Подстаћи ученике да повезују
развој ИКТ-а са темама из историје, математике, физике и оста
лим областима људске делатности. Из овог угла сагледати значај
информатике, области примене рачунара (и њихов развој), и карак
теристике информационог друштва; pазвити код ученика свест о
опасностима и неопходним мерама заштите здрављa од претеране
и неправилне употребе рачунара (1).
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– потребно је објаснити градацију „податак-информацијазнање” и утврдити значај информатике у прикупљању и чувању
података, трансформацији у корисну информацију и интеграцији
у знање;
– за вежбање: превођења количине информација из једне мер
не једнице у другу, или превођења из декадног бројевног система у
бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се налази
у саставу оперативног система);
– важно је да се на примерима (звука, температуре, слике)
ученицима приближи процес дискретизације информација, која је
неопходна ради обраде на рачунару;
– код упознавања са развојем информационих технологи
ја не упуштати се у перформансе рачунара појединих генерација
већ сагледати место информационих технологија у развоју науке и
технике у датом историјском периоду и утицај технологије на раз
вој писмености, привреде и људског друштва уопште (реализовати
кроз дискусију);
– принцип рада рачунарског система објаснити правећи па
ралелу са системима који су ученицима већ познати из ранијег ис
куства.
– ученици треба да упознају функционалне могућности ком
поненти и принцип рада рачунара без упуштања у детаље технич
ке реализације (електронске схеме, конструктивни детаљи итд.);
– основне компоненте рачунара: објаснити ученицима начин
повезивања рачунара, улазно – излазне портове и уређаје споља
шње меморије, а централну јединицу само на нивоу основне блок
– шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звуч
на и мрежна карта);
– објаснити значај и направити хијерархију утицаја поједи
них компоненти РС на перформансе рачунара;
– развој компоненти рачунара треба приказати занимљивим
видео исечцима и другим материјалима са Интернета;
– пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања
и склапања рачунара, и омогући да то сами понове: из компоненти
саставе рачунар и покрену га;
– корисно је да се ученицима укаже на једноставне кварове
које могу сами препознати и отклонити;
– уводећи опште појмове, на пример: капацитет меморије,
брзина процесора, наставник треба да упозна ученике са вредно
стима ових параметара на школским рачунарима (користећи „кон
тролну таблу” оперативног система);
– за домаћи, ученици могу да, за кућне рачунаре, направе ли
сту компоненти и њихових карактеристика;
– ради постизања важног педагошког циља: развоја код уче
ника навике за самостално коришћење помоћне литературе, у овој
наставној области ученици за домаћи задатак могу да, коришћењем
рачунарских часописа или Интернета, опишу конфигурацију рачу
нарског система која у том моменту има најбоље перформансе.
При реализацији тематске целине Основе рада у оператив
ном систему са графичким интерфејсом ученик треба да стекне
знања о значају програмске подршке за функционисање рачунара
и утицају на његове могућности, као и знања, вештине и навике

28. јун – 2013.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

битне за успешно коришћење основних могућности оперативног
система. Ово треба постићи тако што ће ученици научити да об
јасне основне функције оперативног система, разлику између си
стемског и апликативног софтвера, наведу етапе у развоју про
грамског производа (1); објасне карактеристике дистрибуција
програмских производа, разликују права коришћења лиценцира
них програмских производа и информација до којих може доћи
путем мреже. Ученицима развити правну и етичку свест о аутор
ским правима над информацијама које се дистрибуирају путем
мреже. Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцира
них програма, заштити програма и података, вирусима и заштити
од њих (1). У оквиру ове тематске целине ученик би требало да
научи да: подеси основне параметре оперативног система (реги
онална и језичка подешавања, изглед окружења итд.) (1); покре
не и користи програме који су у саставу оперативног система за
уређење текста, цртање и једноставна нумеричка израчунавања
(1); разликује намену датотеке и каталога, наведе намену типова
датотека који се најчешће користе, изабере одговарајући програм
за преглед или уређивање појединих типова датотека (подешава
ње подразумеваног програма за одређени тип датотеке) (1); при
мењује основне операције које се користе при раду са датотекама
и каталозима, формира хијерархијску структуру каталога, архиви
ра и деархивира датотеке, каталоге и дискове (1); зна да одреагује
на најчешће поруке оперативног система (при брисању датотека и
каталога; при затварању програма, а да није претходно сачуван до
кумент, итд.), инсталира и деинсталира корисничке програме, ин
сталира и деинсталира управљачке програме за периферне уређаје
(1); користи мултимедијалне могућности оперативног система (1);
објасни деструктивне могућности рачунарских вируса, користи и
подешава антивирусни програм (1). Неки елементи тематске цели
не Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом
могу се прожимати са другим тематским целинама, тако што ће
се, на пример, програм калкулатор (који се налази у оквиру опе
ративног система) користити када се учи превођење из декадног
у бинарни бројевни систем и обратно, класификацију програма
извршити на конкретним примерима, структуру и перформансе
конкретног рачунара сагледати кроз елементе оперативног система
итд. Повезати градиво са њиховим искуствима.
(остаје 1 час за систематизацију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу.
– при реализацији модула инсистирати на вештинама;
– поделу софтвера урадити на нивоу: ОС, апликативни софт
вер и драјвери и објаснити њихову намену;
– при подешавању радног окружења посебну пажњу обрати
ти на регионална подешавања;
– при реализацији хијерархијске организације фасцикли обја
снити ученицима њен значај;
– инсталацију софтвера реализовати на програмима за зашти
ту рачунара и архивирање података;
– инсталацију периферних уређаја урадити на примеру штам
пача.
При реализацији тематске целине Текст-процесор потребно
је да ученик стекне знања, вештине и навике неопходне за успе
шно коришћење програма за обраду текста. Ово се огледа у оспо
собљености ученика да: подеси радно окружење текст процесора,
унесе текст (у ћириличном и латиничном писму) (1); зна и при
мењује правила слепог куцања (2); користи основне операције за
уређење текста (отклањање грешака, уметање текста, прелом реда,
спајање суседних параграфа; приказивање и сакривање симбола за
форматирање и њихова примена, копирање, исецање и премешта
ње селектованог текста) (1); сачува унети текст на неком споља
шњем медијуму за чување информација, отвори текстуални доку
мент, затвори активни документ, премешта садржај између више
отворених докумената, аутоматски пронађе и замени задати текст
(1); уметне у текст: специјалне симболе, датум и време, слику, тек
стуалне ефекте, уметне и позиционира нетекстуалне објекте (ди
јаграме, формуле, фотографије, итд.) (1); креира табелу задатих
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својстава коришћењем средстава текст процесора (1); примени
операције за форматирање текста и параграфа (промена својстава
симбола и параграфа, креир ање заглавља и подножја, претвара
ње текста у листу, претварање текста у табелу, слагање текста по
колонама, итд.) (1); користи алате за исправљање граматичких и
правописних грешака (1); уметне нумерацију страница, креир а и
користи стилове, генерише садржај (1); користи готове шаблоне и
изради шаблоне по сопственим потребама (1); унесе у документ
математичке формуле, прегледа текстуални документ пре штампе;
подешава параметре за штампу, штампање. (1).
(остаје 4 часа за увежбавање, рад на пројекту и систематиза
цију теме)
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима (форме, тексто
ви, обрасци, извештаји и сл. са каквима ће ученик радити при оба
вљању стручних послова);
– ученике треба упознати са постојањем два типа текст про
цесора – оних заснованих на језицима за обележавање текста (нпр.
LaTeX, HTML) и WYSIWYG система какав ће се обрађивати у
оквиру предмета;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису, по
штовању правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика;
– инсистирати на правилном форматирању параграфа (макси
мално користити могућности које пружа програм, избегавати по
новљену употребу тастера „ентер” и „размак”);
– при обради табела као пример урадити табелу која ће се ка
сније користити при изради циркуларног писма;
– ученике треба упознати са логичком структуром типичних
докумената (молби, обавештења, итд.), школских реферата, семи
нарских и матурских радова;
– за вежбу од ученика се може тражити да неформатирани
текст од бар десет страна уреде по угледу на уређену верзију дату
у формату који се не може конвертовати у документ текст процесо
ра (на пример, pdf-формат);
– указати на проблеме који могу да искрсну при покушају да
се штампа документ када су инсталирани управљачки програми за
више штампача;
– пожељно је да израду једноставнијих докумената ученици
увежбају кроз домаће задатке.
При реализацији тематске целине Слајд-презентације по
требно је да ученици схвате предности коришћења слајд-презен
тација у различитим ситуацијама, препознају ситуације у којима
се може користити слајд-презентација, планирају и израђују аде
кватне 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) (2); подешавање радног окружења програма за
израду слајд-презентација, одабир одговарајућег типа „погледа” на
презентацију, израду фото-албум презентације, основне операци
је са слајдом, дизајнирање позадине и „мастера” слајда на задати
начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, додавање
нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију пре
лаза између слајдова (2); прављење интерактивне презентације,
подешавање време трајања слајдова, аутоматизацију презентаци
је, подешавање параметара штампе и штампање презентације (2);
Кроз тимски рад на пројектима увежбати и утврдити научено. На
крају извршити заједничку анализу и вредновање пројеката (6).
Препоруке за реализацију:
– практичну реализацију модула извести у неком од програма
за израду слајд презентације;
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– кроз цео модул ученик треба да ради на једној презентацији
чија је тематика везана за конкретан образовни профил и да на њој
примени сва усвојена знања и вештине;
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– током излагања градива од стране наставника на првом дво
часу, приказати ученицима разноврсне примере презентација: до
брих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до „пра
вила добре презентације”;
– извођење наставе започети објашњењима наставника а за
тим усмерити ученике да самостално вежбају;
– инсистирати на значају слајд презентација и важности ква
литетног презентовања, подстицати код ученика креативност;
– рад на презентацијама организовати пројектном методом,
ученике организовати по тимовима;
– дати смернице за израду пројекта:
– одлука: тема, циљ, области које пројекат обухвата (инсистира
ти на интердисциплинарности), извори, применљивост, изводљивост,
– планирање: ток пројекта (кораци реализације), сценарио,
дизајн,
– реализација,
– критеријуми за оцењивање пројекта: Оствареност циља,
мултидисциплинаран приступ, оригиналност употребљених мате
ријала, дизајн, мултимедијалност, интерактивност, техничка реа
лизација, тимски рад;
– организовати самопроцену и сарадничко оцењивање;
– консултације са наставником и сарадњу тима током израде
пројекта реализовати путем система за електронски подржано уче
ње или неким другим видом комуникације и сарадње путем Ин
тернета;
– последња два часа ученици презентују своје радове и ди
скутују о њима.
При реализацији тематске целине Рад са табелама потреб
но је објаснити основне појмове о програмима за рад са табелама
(табела, врста, колона, ћелија, ...) и указати на њихову општост у
програмима овог типа.
При уношењу података у табелу, објаснити разлику између
различитих типова података (нумерички формати, датум и време),
као и грешке које могу из тога да произађу. Приликом манипула
ција са подацима (означавања ћелија, кретање кроз табелу, преме
штање, копирање,...), указати на општост ових команди и упореди
ти 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.
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 раз
личитим типовима линија и бојењем или сенчењем.
Указати на повезаност података у табели и могућност до
бијања 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 и сортирање.
Указати на различите могућности аутоматског уношења пода
така у серији.
Посебну пажњу посветити различитим могућностима гра
фичког представљања података. Указати на промене података де
финисаних 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 (по
задине слова, скале, боја, промена величине, ...).
Указати на важност претходног прегледа података и графико
на пре штампања, као и на основне опције при штампању.
Све појмове уводити кроз демонстрацију на примерима. Од
самог почетка давати ученицима најпре једноставне, а затим све
сложеније примере кроз које ће сами практично испробати оно
што је демонстрирао наставник.
Препоручљиво је да се сви нови појмови уведу у првих 12
часова тако што ће ученици радити задатке које је припремио
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наставник (текстуалним описом задатка или задатом коначном
табелом, одштампаном, без увида у формуле) а затим ученицима
дати конкретне мале пројекте различите природе: да направе елек
тронски образац (на пример предрачун или нешто слично), прику
пљање и обраду података који се односе на успех ученика из по
јединих предмета, неку појаву или процес из других наставних и
ваннаставних области рада и интересовања ученика.
Препоруке за реализацију:
– конкретне примере за вежбање прилагодити образовном
профилу кроз корелацију са стручним предметима;
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– логичке функције: избор функција прилагодити нивоу зна
ња ученика и потребама образовног профила;
– форматирање ћелија обрађивати током два часа;
– при обради графикона, показати различите врсте графикона
(хистограме, линијске, и „пите”; објаснити њихову намену; показа
ти подешавање појединих елемената графикона).
При реализацији тематске целине Интернет и електронска
комуникација потребно је да ученици схвате предности умрежа
вања, разумеју у чему је разлика између рачунара-сервера и рачу
нара-клијената, који посао обављају Интернет-провајдери, карак
теристике основних технологија приступа Интернету, адресирање
на Интернету, принципе функционисања Интернета, чему служе
Интернет протоколи, како да повеже рачунар са Интернетом (2).
Потребно је да ученици науче да: визуализују веб-страницу ко
ришћењем веб-читача, крећу се веб-пространством коришћењем
адреса и хиперлинкова, проналазе и преузимају садржаје са веба,
користе Интернет мапе (2); отворе и подесе налог електронске по
ште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке коришћењем
електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију, упознају
се са правилима електронске комуникације (netiqette) (2); упозна
ју се са начином функционисања, правилима понашања, предно
стима и опасностима социјалних мрежа; упознају се са сервисима
за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације (Cloud
computing) (2); отворе налог и користе виртуелни телефон, (нпр.
Скајп и сл.) (2); разумеју појмове „електронска трговина” и „елек
тронско банкарство”, науче како функционише електронски подр
жано учење (2). При свему овоме неопх одно је перманентно ради
ти на развијању свести о важности поштовања правних и етичких
норми при коришћењу Интернета, критичком прихватању инфор
мација са веба, поштовању ауторских права при коришћењу ин
формација са веба, поштовању права приватности.
(остаје 2 часа за увежбавање и систематизацију теме, повези
вање са другим областима, упознавањем са веб апликацијама пре
ма интересовању ученика)
Препоруке за реализацију:
– при реализацији овог модула инсистирати на правопису и
употреби одговарајућег језика тастатуре;
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да бу
де конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене са
ставне компоненте, топологија, ресурси, клијент-сервер, итд.;
– локалне мреже, након упознавања, треба ставити у контекст
Интернета (мреже свих мрежа) и кооперативног коришћења распо
ложивих информационих ресурса;
– вежбе крстарења (енгл. surf) и претраживања требало би да
су у функцији овог, али и других предмета, како би се код ученика
развијала навика коришћења Интернета за прикупљање информа
ција за потребе сопственог образовања;
– преузимање датотека са веба вежбати на датотекама разних
типова (текст, слика, видео-клип);
– ученицима треба објаснити како раде претраживачки системи
и о чему треба водити рачуна да би се остварила ефикаснија претрага;
– при реализацији ове теме инсистирати на могућностима
злоупотребе Интернета а поготово на безбедности корисника, поу
зданости информација и спречавању злоупотребе деце;
– при претраживању Интернета ученике усмерити ка траже
њу образовних веб сајтова и коришћењу система за електронско
учење;
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– при обради електронског пословања демонстрирати разли
чите врсте веб образаца који се користе за поручивање и плаћање
робе путем Интернета, поручивање докумената;
– показати рад са текстом, рад са табелама и складиштење по
датака у неком од сервиса „у облаку” (cloud computing), доступних
путем веба;
– при електронској комуникацији поштовати правила лепог
понашања (netiquette).
– при реализацији садржаја везаних за електронску пошту
објаснити ученицима „пут” електронског писма;
– доследно спроводити поштовање ауторских права и софт
верских лиценци.
II РАЗРЕД
Настава се реализује у кабинету или рачунарској лаборатори
ји. При реализацији садржаја овог предмета одељење се дели на
две групе. У зависности од начина реализације наставе, групама
може да предаје исти професор или да се свака група има свог про
фесора. Број ученика за рачунаром је до два.
Због специфичности сваке конкретне школе није могуће на
правити јединствен модел за реализацију вежби. Препушта се
школама да према могућностима реализују наставу уз ограничење
да не би требало држати више од два везана часа.
При састављању програма водило се рачуна о обезбеђивању
поступности у остваривању садржаја, па је неопходно да настав
ник поштује редослед тематских целина.
Уз сваку тематску целину дат је број часова за остваривање
вежби и тај број је дељив са два због предложеног начина реализа
ције. Наставник може да изврши мања одступања од предвиђеног
броја часова уколико се за тим укаже неопходна потреба.
У уводном делу часа наставник истиче циљ и задатке одгова
рајуће наставне јединице а затим реализује теоријски део неопхо
дан за рад ученика на рачунарима. Уводни део часа, у зависности
од садржаја наставне јединице може да траје највише до 30 минута.
1. Рачунарска графика (20)
Увод у рачунарску графику (препорука: 2 часа)
Објаснити разлику између векторског и растерског предста
вљања слике, предности и недостатке једног и другог начина. Об
јаснити основне типове формата слика и указати на разлике међу
њима. Указати на постојање библиотека готових цртежа и слика.
При увођењу појмова растерске и векторске графике, нека
ученици на својим рачунарима паралелно отворе прозоре програ
ма за цртање који је у саставу оперативног система и нпр. текстпроцесор, рећи им да у оба нацртају елипсу и максимално зумира
ју, нацртају затим обојени квадрат преко дела елипсе и покушају
да га „преместе“, при свему томе захтевати од њих да изводе за
кључке у вези са карактеристикама једне и друге врсте графике.
Направити паралелу између ове две врсте графике у односу на цр
теже воденим бојама и колаже од папира. Код наставне јединице
која се односи на формате датотека илустровати конкретним при
мерима, урађеним од једне фотографије, зумирати слике, поредити
величине датотека.
Пример програма за креирање и обраду растерске графике
(препорука: 10 часова)
Припремити за часове дигитални фото-апарат или мобилни
телефон са камером и на часу правити фотографије. На претход
ном часу дати ученицима задатак да донесу фотографије које ће
на часу скенирати. Ученици могу на својим фотографијама да уве
жбавају технике основних корекција и обраде фотографије: укла
њање „црвених очију”, ретуширање, фото-монтажу, промену резо
луције и формата слике, а затим направе фото-албум свих радова.
Пример програма за креирање векторске графике (препорука:
8 часова)
Посебну пажњу посветити пројектовању цртежа (подели на
нивое, уочавању симетрије, објеката који се добијају померањем,
ротацијом, трансформацијом или модификацијом других објеката
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итд.), као и припреми за цртање (избор величине и оријентације
папира, 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 ко
ришћења алатки и указати на сличност команди у различитим про
грамима. Слично је и са радом са графичким елементима и њихо
вим 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 одре
ђивање 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 могућ
ност попуњавања (бојом, узорком, итд.).
Указати на важност промене величине приказа слике на екра
ну (увећавање и умањивање цртежа), и на разлоге и начине осве
жавања 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 нацрта
ју грб школе, свог града или спорског друштва, насловну страну
школског часописа, рекламни пано и сл.
2. Мултимедија (10)
Обраду ове теме засновати на искуствима ученика, резимира
ти њихова знања, запажања и искуства у раду са звуком и видеом.
Направити упоредни преглед неколико програма за репродук
цију звука.
При упознавању са основним форматима записа звука, напра
вити паралелу између растерске и векторске графике са једне стра
не и снимљеног и синтетичког звука са друге стране. Дати учени
цима прилику да сниме сопствени глас и репродукују га. Повезати
са темом израде презентација у првом разреду и могућношћу сни
мања нарације уз слајдове.
Направити упоредни преглед неколико програма за репродук
цију 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 мон
таже видео материјала, звука, ефеката и натписа.
Посебну пажњу обратити на проблематику ауторских права и
етичких норми при коришћењу туђих звучних и видео записа, као
и на поштовање права на приватност особа које су биле актери сни
мљених материјала и тражње њихових дозвола за објављивање.
3. Локалне рачунарске мреже (12)
Тематска целина Локалне рачунарске мреже је уведена у
програм за другу годину, као логичан след теме Интернет и елек
тронска комуникација, која се обрађује на првој години. При
реализацији ове тематске целине потребно је да се ученици под
сете принципа умрежавања и коришћења Интернета као глобал
не мреже. Потребно је да ученици буду даље упознати са: појмом
локалне мреже и њеном структуром; уређајима који се користе за
умрежавање коришћењем ресурса локалне мреже; разликом изме
ђу рачунара-сервера и рачунара-клијената; улогом рутера и појмом
рутирања; одржавањем и администрирањем кућне локалне мреже;
принципима функционисања Интернета и основним технологија
ма приступања Интернету; улогом Интернет-провајдера; Интернет
протоколима; разликом између локалне и глобалне мреже; систе
мом доменских имена(DNS- Domain Name System); повезивањем
локалне мреже са Интернетом.
Препоруке за реализацију:
– полазна тачка при упознавању локалних мрежа треба да бу
де конкретна школска мрежа на којој се могу илустровати њене са
ставне компоненте, топологија, ресурси, клијент-сервер, итд.;
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– у складу са ресурсима, ученицима треба у највећој мери
практично приближити све могућности умрежавања, од умрежава
ња два рачунара до постављања мале локалне мреже(или користи
ти већ постојећу школску мрежу) и њеног повезивања, одговарају
ћом интернет конекцијом, са глобалном мрежом.
– подстаћи ученике да, кроз дискусију, повежу стечена знања
о Интернету као глобалној мрежи из обрађених модула на ранијим
годинама са новим сазнањима о умрежавању и локалним рачунар
ским мрежама.
4. Напредно коришћење интернета (12)
Појам Веб и подела веб садржаја на статички и динамички
веб (препорука: 3 часа)
Потребно је да ученици: разумеју све функције Интернета,
од почетне идеје глобалног умрежавања, проналажења и давања
информација, преко веб портала као обједињених сервиса и апли
кација, до коришћења Интернета за Електронско пословање; да
разумеју појам Веб-а(WWW); разумеју поделу на статички и дина
мички веб; разумеју поделу на клијентске и серверске технологије;
се упознају са теоријом 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 има форме за спрегу са неком
базом података и веб портала(дати пример за портал за електрон
ско пословање и пример веб портала који се користи у забавне свр
хе); 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 Интернет-у и да уоче
предности и мане оба приступа;
Клијентске и серверске технологије(препорука: 3 часа)
Поменути, без улажења у детаљнији опис програмских јези
ка, најчешће клијентске технологије(Java Script, VBScript, Dyna
mic HTML); и најчешће серверске технологије(Active Server Pages,
ColdFusion, PHP);
Веб апликације и дељење докумената (препорука: 3 часа)
Упознати ученике са принципима, предностима и недостаци
ма употребе веб-апликација и радом „у облаку” (енгл. cloud compu
ting). Подстицати ученике на размишљање и наводити да они изво
де закључке о овој теми.
Представити ученицима различите системе за рад са веб
апликацијама и дељење докумената, а ученицима пружити прили
ку да раде у једном од њих.
Блог, вики, електронски портфолио (препорука: 3 часа)
Приказати ученицима конкретне примере блога, викија, и
електронског портфолија, размотрити могућности примене, уче
ницима пружити прилику да креирају садржаје и коментаре на
вебсајтовима и порталима са слободним приступом или у саставу
школског веб-сајта или платформе за електронски подржано уче
ње. Активности осмислити тако да подстичу тимски рад, сарадњу,
критичко мишљење, процену и самопроцену кроз рад на часу, при
мену у другим наставним областима и домаће задатке.
При свему овоме неопходно је перманентно радити на разви
јању свести о важности поштовања правних и етичких норми при
коришћењу Интернета, критичком прихватању информација са ве
ба, поштовању ауторских права при коришћењу информација са
веба, поштовању права приватности.
5. Презентације на интернету (16)
При реализацији тематске целине Презентације на ин
тернету ученик треба да стекне знања и вештине битне за успе
шно коришћење основних могућности најједноставнијег алата
за веб дизајн HTML, који представља стандард за веб докумен
те. Ученик би требало да научи: основе HTML-а; структуру –
основне тагове(<HTML>, </HTML> – заграде HTML-текста;
<HEAD>, </HEAD> – заграде загљављa, садржи мета-дефиниције
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HTML-документа; <TITLE>, </TITLE> – заграде за назив HTMLдокумента и <BODY>, </BODY> – заграде текста обележеног до
кумента); писање програма у најједноставнијем текст едитору;
листе(нумерисане и ненумерисане листе); форматирање текста у
оквиру HTML-а; таг за боје позадине, објекта и слика; прављење
линкова; рад са сликом у оквиру HTML-а; рад са табелама; рад са
фрејмовима; форме и елементе форме(упити над базама података);
рад са CSS-ом(стилови); уметање стилова директно у HTML фајл;
коришћење стилова у засебном css фајлу, који се позива из HEAD
таг-а.
Потребно је ученике упознати са: готовим веб решењима ко
ји се бесплатно могу наћи на интернету, преузети и користити у
личне и комерцијалне сврхе, а обједињени су под називом CMS;
основним одликама и предностима CMS портала (Подаци се могу
уносити или прегледати са било којег места на свету, у географ
ском смислу, само уз приступ Интернет-у; садржај странице може
да мења било која особа којој су од стране власника дата админи
страторска права приступа на портал; подаци су одвојени од изгле
да веб странице, тако да је власницима портала администраторски
панел за унос података увек исти, а приказ тих података посетио
цима зависи од шаблона (template); одвајање података од дизајна
омогућава да се лако промени изглед веб стране без потреба по
новног копирања или уношења података у страницу, администра
ција се обавља преко веома једноставног графичког интерфејса;
можете дати право неким особама да уносе текстове, али они неће
бити објављени док их надлежна особа не одобри; за унос инфор
мација користи се текстуални едитор сличан WордПад / МС Wорд
програму; могућ upload медиа фајлова (слике, документи) на сер
вер, те њихово једноставно публиковање и уређивање); најчешће
коришћеним CMS порталима (навести Joomla, WordPress портале
и примере љиховог коришћења); поступком download-а потребних
шаблона и њиховом инсталацијом на рачунару.
Препоруке за реализацију:
– при реализацији ове тематске целине радити са најједно
ставнијим едитором (Dreamweaver, Frontpage), подстаћи ученике
да примене стечена знања из рада са програмима за обраду текста
и програмима за обраду слика и тако припреме садржај за креира
ње сопствене веб стране;
– подстаћи ученике да одабране теме обраде коришћењем
HTML-а и презентирају га у облику веб стране, при бирању садр
жаја инсистирати на критичком приступу информацијама и него
вању естетике;
– подстаћи ученике да, радећи у тимовима, већ обрађене ра
дове у виду најједноставнијих HTML страна сада обраде у неком
шаблону изабраног CMS-а.
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за сти

цање образовања у че
творогодишњем траја
 њу у стручној шко


ли за подручје рада кул

тура, уметност и 
јавно инфор

мисање
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у четворогодишњем трајању у стручној школи за под
ручје рада култура, уметност и јавно информисање („Просветни
гласник”, бр. 9/93, 2/94, 4/96 , 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07,
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4/09, 8/09 и 11/10), у делу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМ”, одељку: „1.
ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, пододељак: „А. 1. ОП
ШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програми предмета: „СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИ
ЖЕВНОСТ”, за I, II, III и IV разред и „ИСТОРИЈА”, за I и II разред,
за образовне профиле: „КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ЛИВАЦ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ
ПРЕДМЕТА, ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, КУЈУН
ЏИЈА, ПЛАСТИЧАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, СТАКЛАР
УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ДРВОРЕЗБАР, КЛЕСАР, СТИЛ
СКИ КРОЈАЧ, ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ И ГРНЧАР”, замењу
ју се новим наставним програмима предмета: „СРПСКИ ЈЕЗИК И
КЊИЖЕВНОСТ” и „ИСТОРИЈА”;
2) Наставни програм предмета: „ФИЗИКА”, за I и II разред,
за све образовне профиле у четворогодишњем трајању у: „ЛИ
КОВНОЈ ОБЛАСТИ”, осим образовног профила: „ЛИКОВНИ
ТЕХНИЧАР”, замењује се новим наставним програмом предмета:
„ФИЗИКА”;
3) Наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I и II разред,
за све образовне профиле у четворогодишњем трајању, замењује
се новим наставним програмом предмета: „ХЕМИЈА”;
4) Наставни програм предмета: „ПСИХОЛОГИЈА”, за III раз
ред, за све образовне профиле у четворогодишњем трајању у: „ЛИ
КОВНОЈ ОБЛАСТИ”, замењује се новим наставним програмом
предмета: „ПСИХОЛОГИЈА”;
5) Наставни програм предмета: „МУЗИЧКА УМЕТНОСТ”,
за I, II, III и IV разред, за образовне профиле у четворогодишњем
трајању, који предмет имају све четири године, осим за образовне
профиле у МУЗИЧКОЈ И БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ, замењују се но
вим наставним програмом предмета: „МУЗИЧКА УМЕТНОСТ”;
6) Наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I разред,
за образовне профиле: „КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ЛИВАЦ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ
ПРЕДМЕТА, КУЈУНЏИЈА, ПЛАСТИЧАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕД
МЕТА, СТАКЛАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ДРВОРЕЗБАР,
КЛЕСАР, СТИЛСКИ КРОЈАЧ, ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ,
ГРНЧАР, ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ПОЗЛАТАР,
БРУСАЧ ВЕШТАЧКОГ, ДРАГОГ И ПОЛУДРАГОГ КАМЕНА,
КОВАЧ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И АРАНЖЕР” и предме
та: „БИОЛОГИЈА”, за I разред, за образовне профиле: „ЛИКОВ
НИ ТЕХНИЧАР, ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ, ТЕХНИ
ЧАР ДИЗАЈНА – ТЕКСТИЛА, ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ,
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕРИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРО
ИЗВОДА”, замењују се новим наставним програмом предмета:
„БИОЛОГИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
У поглављу: „НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА МУЗИЧКУ И БА
ЛЕТСКУ ШКОЛУ”, одељак: „ОПШТЕОБРАЗОВНИ НАСТАВНИ
ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „ИСТОРИЈА СА ИСТОРИ
ЈОМ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ”, за I, II и III разред, за све
образовне профиле у „МУЗИЧКОЈ И БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ”, и за
IV разред, за образовне профиле у „БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ”, пред
мета: „БИОЛОГИЈА”, за I разред и предмета: „ПСИХОЛОГИЈА”,
за III разред, све образовне профиле у четворогодишњем трајању у
„БАЛЕТСКОЈ И МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ”, и све образовне профиле
у четворогодишњем трајању у „МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ”, предмета
„ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ” за I, II, III и IV разред, замењују се
новим наставним програмима предмета: „ИСТОРИЈА СА ИСТО
РИЈОМ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ”, „БИОЛОГИЈА”, „ПСИ
ХОЛОГИЈА” и „ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ”;
2) Наставни програм предмета: „ФИЗИКА” за I разред, за
образовне профиле: „МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ, МУЗИЧКИ САРАД
НИК И ИГРАЧ”, замењују се новим наставним програмима пред
мета: „ФИЗИКА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
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Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00083/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године
Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ЛИВАЦ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ
ПРЕДМЕТА, ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, КУЈУН
ЏИЈА, ПЛАСТИЧАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, СТАКЛАР
УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ДРВОРЕЗБАР, КЛЕСАР, СТИЛ
СКИ КРОЈАЧ, ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ И ГРНЧАР
СРПСКИ  ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте прошири
вање и продубљивање знања о српском језику; унапређивање је
зичке и функционалне писмености; проширивање и продубљива
ње знања о српској и светској књижевности, развијање љубави
према књизи и читању, оспособљавање за интерпретацију умет
ничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске и оп
ште књижевности, књижевних жанрова, књижевноис торијских
појава и процеса у књижевности; проширивање и продубљивање
књижевних знања и читалачких вештина; образовање и васпитање
ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког
ума и оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком
и васпитна улога наставе језика). Ученици треба да:
– овладају знањима о српском књижевном језику;
– стекну вештине и способности његовог коришћења у оп
штењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом
учења, образовања и интелектуалног развоја;
– поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и
културу српског народа, националних мањина, етничких заједница
и других народа;
– унапређују културу језичког општења, у складу са поштова
њем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и
узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања
различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и дру
гих култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развија
ње читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем
књижевности). Ученици треба да:
– упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и
дела опште књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вред
ности;
– негују и развијају читалачке компетенције и интерпретациј
ске вештине посредством којих ће се упознавати са репрезентатив
ним књижевним делима из историје српске и опште књижевности,
читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
– развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафини
раног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, ствара
лачки и активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вред
нују их, говоре о њима и поводом њих;
– усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
– оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељи
вање за добро и осуду насилништва и нечовештва, одбацивање
свих видова агресивног и асоцијалног понашања и за развијање
самосвести и личне одговорности;
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– подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према
другом;
– развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
– развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у проце
су учења и у примени стечених знања;
– развијају и негују методичност и методичка поступања при
ликом овладавања сложеним и обимним знањима;
– усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са
узрастом и способностима, даље развијају знања, васпитне вред
ности и функционалне вештине које ће моћи да користе у даљем
образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
– развијају лични и национални идентитет и осећање припад
ности држави Србији;
– формирају вредносне ставове којима се чува национална и
светска културна баштина;
– буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
А. КЊИЖЕВНОСТ
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА (12)
Природа и смисао књижевности
Књижевност као уметност; књижевност и друге уметности;
усмена и писана књижевност; улога књижевне уметности у дру
штву, књижевност и проучавање књижевности, науке о књижевно
сти; теорија, историја књижевности и књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и до
живљавање уметничких вредности у књижевном делу.
Тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу.
Тема (наслов – однос према теми); мотив (мања тематска је
диница); фабула и сиже.
Лик у књижевном делу.
Лик, карактер, тип и портрет.
Мисли и идеје у књижевном делу.
Идеје/мисли, поруке, смисао књижевноуметничког дела, ми
сли и идеје – побуђене и развијене у читаоцу.

28. јун – 2013.

III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ (4)
Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Мето
дија и њихових ученика. Најстарија словенска писма (глагољица,
ћирилица). Најстарији споменици јужнословенске културе (Ба
шћанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменици, Миро
слављево јеванћеље). Св. Сава: Житије св. Симеона (одломак) –
Болест и смрт св. Симеона.
Јефимија: Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ (15)
Народна књижевност и њен значај у животу и историји срп
ског народа. Народна поезија као усмена историја вишег реда у
формирању и трајању историјске свести (са ширим избором усме
не поезије и прозе).
Српска дјевојка – народна песма
Урош и Мрњавчевићи – народна песма
Кнежева вечера – народна песма
Косовка девојка – народна песма
Марко пије уз рамазан вино – народна песма
Диоба Јакшића – народна песма
Ропство Јанковић Стојана – народна песма
Бој на Мишару – народна песма
Усмено предање о св. Сави (избор)
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА (4)
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас – (појам, особе
ност, значај).
Франческо Петрарка: Канцонијер (избор сонета)
Виљем Шекспир: Ромео и Јулија
Марин Држић: Дундо Мароје (одломак)
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ (3)
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи
и код нас.
И. Гундулић: Осман (одломак из I певања)
Молијер: Тврдица
VII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

Композиционе целине (на примерима лирског, епског и драм
ског дела).

На делима која су предвиђена за изучавање у овом разреду
понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни књи
жевнотеоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво. Лирске („женске”) и еп
ске (јуначке) песме. Врсте народне лирске поезије, тематски круго
ви епске поезије Лирско-епска песма, балада.

Језик књижевноуметничког дела

Епска поезија

Језик и књижевној уметности (уметност речи) и језичко оп
штење изван књижевног дела.
Дела за обраду
Сунце се девојком жени – лирска народна песма
Бановић Страхиња – епска народна песма
Хасанагиница – народна балада
Девојка бржа од коња – народна
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење – уметничка
приповетка
Антон П. Чехов: Туга – новела
Иво Андрић: Беседе приликом примања Нобелове награде
О причи и причању

(Одлике и подела на стих и прозу). Епска поезија у стиху: еп
ска песма, еп (епопеја). Епски јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман.

Композиција

II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА (4)
Основне информације: о развоју, врстама, тематици и особе
ностима књижевности старог века.
Еп о Гилгамешу
Хомер – Илијада (одломак – VI певање)
Библија – из Старог завета – Легенда о потопу

Драмска поезија
(Одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу.
Стих и проза
Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања.
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација.
Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам.
Б. ЈЕЗИК (13)
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ (2)
Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик
и комуникација.
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II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМА БАВЕ (2)
Језик као систем знакова.
Фонетика и. фонологија. Гласови и фонеме. Слог.
III. ФОНЕТИКА (6)

Гласовни систем српског књижевног језика (понављање и
утврђивање систематизације гласова и њихових карактеристика).
Гласовне промене.
Акценат (место, квантитет и квалитет акцентованих слогова).
IV. ПРАВОПИС (3)
Основни принципи правописа српског књижевног језика.
Писање великог слова.
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)
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Реализам у Европи – поетика реализма (Балзак: Предговор
Људској комедији – одломак). Поетика реализма у српској књижев
ности (Светозар Марковић: Певање и мишљење – одломак)
Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак)
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор
Милован Глишић: Глава шећера
Лаза Лазаревић: Ветар
Радоје Домановић: Данга
Стеван Сремац: Зона Замфирова (одломак)
Бранислав Нушић: Народни посланик
Симо Матавуљ: Поварета
Војислав Илић: Сиво, суморно небо
IV. ЛЕКТИРА (4)
Иво Андрић: Мост на Жепи
Драгослав Михаил овић: Кад су цветале тикве

I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (6)

V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ

Изражајно казивање напамет научених краћих прозних и ди
јалошких текстова. Рецитовање стихова. Усвајање ортоепске норме
и књижевног акцента.

На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особеност књижевног рода); лирска песма;
композициона структура лирске песме; песничка слика; књижев
ноуметнички (песнички) језик; сликовност (конкретност), емоцио
налност, симболичност.
Реалистичка приповетка и роман. Романтично, реалистично,
хумористично, сатирично, гротескно.
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафо
ра, персонификација, алегорија, иронија, сарказам.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. Лирско-епска
поезија (балада, романса, поема).

II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (7)
Акцентовање речи и обележавање акцентских целина Пра
вописне вежбе: писање великог слова. Стилске вежбе: сажимање
писменог састава уз појачавање његове информативности, откла
њање сувишних речи и неприкладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање н анализа на часу). Четири
писмена задатка годишње.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
КЊИЖЕВНОСТ (42)
I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО (2)
Просветитељство – реформаторски покрет у Европи и код
нас. Књижевност епохе просветитељства (сентиментализам, кла
сицизам)
Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикључе
нија (I део) (одломак)
Јован Стерија Поповић: Тврдица
II. РОМАНТИЗАМ (98)
Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај,
главни представници). Поетика романтизма: однос према традици
ји и просветитељству.
Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин
(одломци)
Хенрих Хајне: Лорелај
Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из
Предговора Српском рјечнику); лексикограф (Српски рјечник), са
купљач народних умотворина (О подјели и постању народних пје
сама)
Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломак)
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Ђура Јакшић: Вече, Поноћ
Јован Јовановић Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци
Лаза Костић: Међу јавом и мед` сном
Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (одломак из Ха
рача)
Франце Прешерн: Сонетни венац.
III. РЕАЛИЗАМ (18)
Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, глав
ни представници).

Б. ЈЕЗИК (14)
I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК (2)
Почетак стандардизације књижевног језика и правописа код
Срба (прва половина XIX века). Развој српског књижевног језика у
другој половином XIX века и у XX веку.
Екавски и ијекавски изговор. Ћирилица и латиница. Функци
онални стилови српског књижевног језика. Основни принципи је
зичке културе.
II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ) (8)
Врсте речи (променљиве и непроменљиве речи). Именице
(падеж и број; род). Врсте именица. Придеви (род, број, падеж,
вид, степен поређења). Врсте придева.
Заменице. Именичке заменице. Придевске заменице. Бројеви:
главни и редни бројеви. Врсте главних бројева: основни бројеви,
збирни бројеви.
Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела
глагола по виду. Морфолошке категорије: време и начин.
Лични и нелични облици. Прилози.
Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.
Ш. ПРАВОПИС (4)
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци.
Скраћенице. Растављање речи на крају ретка.
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (12)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (5)
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, са
жето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног
текста.
Изражајно казивање напамет научених лирских песама и кра
ћих монолошких текстова.
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II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (7)

II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА (8)

Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глаго
ла. Писање скраћеница.
Писмени састави: Израда плана писменог састава, усаврша
вање текста; писање побољшане верзије писменог састава (уноше
ње нових података, отклањање безначајних појединости).
Четири школска писмена задатка.

Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама:
синонимија; антонимија; полисемија и хомонимија.
Стилска вредност лексема: лексика и функционални стилови.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
КЊИЖЕВНОСТ (42)
I. МОДЕРНА (20)
Модерна у европској и српској књижевности.
Поетика модерне (импресионизам и симболизам).
Шарл Бодлер: Албатрос
Алекса Шантић: Претпразничко вече
Јован Дучић: Јабланови
Милан Ракић: Искрена песма; Долап
Владислав Петковић Дис: Тамница, Можда спава
Сима Пандуровић: Светковина
Антун Густав Матош: Јесење вече
Бора Станковић: Нечиста крв (одломак)
Петар Кочић: Мрачајски прото
Милутин Бојић: Плава гробница
II. МЕЂУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ (18)
Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам,
особености и значај); књижевни покрети и струје у српској књи
жевности између два рата (експресионизам, надреализам, социјал
на књижевност). Ратна књижевност.
Душан Васиљев: Човек пева после рата
Милош Црњански: Суматра, Сеобе I
Момчило Настасијевић: Туга у камену
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
Вељко Петровић: Салашар
Растко Петровић: Људи говоре (одломак)
Исидора Секулић: Госпа Нола (одломак)
Оскар Давичо: Хана (II песма)
Иван Горан Ковачић: Јама
III. ЛЕКТИРА (4)
Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. Блок, Аполинер).
Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић).
Ернест Хемингвеј: Старац и море
Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) Иво Андрић: На
Дрини ћуприја, Мост на Жепи
IV. КЊИЖЕВНОТЕОР
 ИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују усвајају и си
стематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства
књижевноуметничког изражавања (стилске фигуре), метонимија,
синегдоха, парадокс, алузија, апострофа.
Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација),
описивање (дескрипција) дијалог, монолог, унутрашњи монолог.
Драма. Драма у ужем смислу особине): модерна драма, (пси
холошка, симболистичка, импресионистичка).
Б. ЈЕЗИК (13)

III. СИНТАКСА
Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и рече
нице у ужем смислу (предикатске реченице). Речи (лексем и мор
фосинтаксичке речи). Синтагма. Врсте синтагми.
Безличне реченице. Реченице са логичким (семантичким) су
бјектом.
IV. ПРАВОПИС (З)
Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и
примери).
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)
Казивање и рецитовање напамет научених књижевноумет
ничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови. Писмене вежбе: нови
нарска вест, чланак, извештај интервју, коментар и др.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). Четири
писмена задатка.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
A. КЊИЖЕВНОСТ (40)
I. СМИСАО И ЗАДАЦИ ПРОУЧ
 АВАЊА КЊИЖЕВНОСТИ (8)
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижев
ности (стваралачки, продуктивни и теоријски односи према књи
жевној уметности).
Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна култура (на при
мерима).
II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ (28)
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор)
Васко Попа: Каленић
Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
Б. ЈЕЗИК (12)
I. СИНТАКСА (9)
Падежни систем. – Појам падежног система и предлошко-па
дежних конструкција. Падежна синонимија. Конгруенција: грама
тичка и семантичка. Систем зависних реченица. Главне врсте за
висних реченица: изричне (са управним и неуправним говором),
односне, месне, временске, узрочне, условне, допунске – намерне,
поредбене и последичне.
Систем независних реченица. Обавештајне, упитне, заповед
не, жељне и узвичне реченице.
Специјални типови независних реченица. (Ево аутобуса! По
жар! Страшног ли времена! и др.).
Глаголски вид.
Глаголска времена и глаголски начини. Временска и модал
на значења личних глаголских облика: презента, перфекта, крњег
перфекта, аориста, имперфекта, плусквамперфекта, футура, футу
ра другог, кондиционала (потенцијала) и императива.
Напоредне конструкције (координација). Главни типови на
поредних конструкција: саставне, раставне, супротне, искључне,
закључне и градационе.

I. ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ (5)

II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ (1)

Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Основни
појмови о грађењу сложеница.

Еволуција језика: Развој језика у људској врсти, друштву и
код појединца. Настанак и развој писма.
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III. ПРАВОПИС (1)
Интерпункција.
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА (13)
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (5)

Реторика (појам и врсте). Вежбе јавног говорења пред ауди
торијумом (употреба подсетника, импровизовано излагање, кори
шћење микрофона).
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ (7)
Стилистика: функционални стилови: административно-по
словни (молба, жалба, пословно писмо).
Правопис: интерпункција (вежбање).
Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анали
за на часу).
Четири писмена задатка годишње.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
УВОДНА ОБЈАШЊЕЊА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе
овог предмета распоређен је тако да је за подручје књижевност из
двојено окo 60%, а за друга два (језик и култура изражавања) око
40% часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70%
часова. Осталих 30% часова предвиђено је за понављање, утврђи
вање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири годи
не – систематски и континуирано – у свим предвиђеним програм
ско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима,
областима и темама уз примену начела поступности, корелације,
интеграције и примерености узрасту.
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сег
ментима (књижевност и лектира), а обухватају књижевнотеоријско
и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и
књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У са
држаје овог подручја уграђени су елементи опште лингвистике и
правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у
области усменог и писменог изражавања (по разредима). У овој
области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи задаци и
писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и
латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја
неопходна је и стална сарадња наставника српског језика и књи
жевности с наставницима других предмета (историје, сродних оп
штестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима
(школским библиотекаром – медијатекаром, педагогом, психоло
гом) и органима (стручним активом и већима), родитељима учени
ка и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком слу
жбом (просветним саветницима за српски језик и књижевност);
такође је корисна сарадња наставника и са одређеним институција
ма (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним
новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика учени
ка у многоме зависе од принципа, облика, метода и средстава ко
ји се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање
хитних задатака и садржаја програма уз максимално могућу ми
саону активност ученика (субјеката у настави), поштовање одре
ђених дидактичких принципа (посебно: свесне активности уче
ника, научности, примерености, поступности, систематичности и
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика,
метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савреме
на пракса и методика наставе српског језика и књижевности (пре
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свега: разни видови групног и индивидуалног рада примерени мо
гућностима ученика, методе – дијалошка, текстуално-графичке де
монстрације и самосталних радова ученика, средства – уџбеници,
приручници, разне врсте текстова и графичких приказа, графофо
лије, наставни и други филмови, радио и телевизијске емисије и
сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и сред
става условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити
на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у
специјализованим учионицама и кабинетима за овај предмет, ко
ји треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школ
ским просторијама (библиотеци – медијатеци, читаоници, аудио
визуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобре
ни уџбеници и приручници и библиотечко-информацијска грађа од
значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог предме
та, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално
коришћење разних извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне проме
не и новине, које треба имати у виду приликом планирања (глобал
ног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и садржа
ја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен
је недељни и годишњи фонд часова у свим разредима средњих
стручних школа као и начин расподеле предвиђеног годишњег
фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекват
нији однос између часова обраде и других типова часова: кориго
вани су циљ и задаци наставе; измењени су структура и садржаји
подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај про
учавања књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су
нови аутори и наслови; одређени су основни књижевнотеоријски
појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створе
ни су предуслови за креативно испољавање наставника и прилаго
ђавање васпитно-образовног рада различитим ситуацијама у прак
си, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија де
ла из српске и светске књижевности, која су распоређена у књи
жевноис торијском континуит ету од старог века до данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу
увод у проучавање књижевног дела у I разреду и проучавање књи
жевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање
књижевног дела (књижевнотеоријски приступ) како би се избегло
нагло прелажење са тематског проучавања, карактеристичног за
наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историј
ском контексту. Уз тај основни разлог треба имати у виду и друга
преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у књи
жевноисторијска знања која су ученици понели из основне шко
ле. Та знања ће се систематизовати, проширити и продубити, чиме
ће се остварити ваљанији пут за сложенији и студиознији приступ
књижевним делима какав захтева програм књижевности у сред
њим стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим струч
ним школама треба да пође од претпоставке да је ученик у основ
ној школи стекао основна знања:
– из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карак
тер; структура прозног књижевног дела; књижевни родови и вр
сте; основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам;
структура драмског дела; дијалог, монолог, драмска врста, драма и
позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
– из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук,
филмска музика, ситуација, радња, јунаци филма, елементи филм
ског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм, те
левизија, књижевност (сличност и разлике).
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Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних
школа проширују и продубљују, ученик може активно да учествује
у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у
IV разреду, када су ученици зрелији и способнији за упознавање
слојевитије структуре књижевноуметничког дела и књижевних ме
тодологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни
вид наставе књижевности и њега треба доследно примењивати
приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се
сва програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације
као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа књижевном
делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити ин
терпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-ства
ралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим
стручним школама повремено тражи и примену експликативног
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то нај
чешће приликом давања информација о епохама које се проучавају,
као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може рачу
нати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о
почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и
богатог језика каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан трет
ман са делима из обавезног програма књижевности и обрађују се
по истом методичком систему. Треба напоменути да се из лектире
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити
сви писци, већ књижевно дело оног писца за које се опредељују
ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама кон
ципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о језику
као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ је да
ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште
лингвистичка односно социолингвистичка знања неопходна обра
зованом човеку. Ова општа знања су функционално повезана са
наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сег
менту општи појмови о језику (на почетку програма за први и на
крају програма за четврти разред). Као у уводном делу сегмента
књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и на
уке које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе
наставе – у вези са одговарајућим партијама о српском као матер
њем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички вишем
нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која
обухвата и знања с којима су се ученици сретали у основној шко
ли. Ова знања, поред своје општеобразовне вредности и значаја за
олакшавање и побољшавање наставе српског језика, треба да по
служе и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) више
струко је значајан. Његовом реализацијом ученици треба да стекну
знања и изграде одговарајуће ставове о српском књижевном јези
ку и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део
програма укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функци
онисању језичког система не обрађују се само чисто граматички
аспекти језичког система већ се обухватају и функционални аспек
ти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингви
стике текста и граматике. Посебан је значај дат лексикологији (која
се надовезује на део о творби речи), и то не само да би ученици
стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би
развили правилан однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на
знања која су ученици стекли током претходног школовања. Међу
тим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању раније сте
чених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и
као што је већ речено, о усвајању једног квалитативно вишег при
ступа проучавању језичке организације и језичких законитости.
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Веома је важно да се настава језика повеже са осталим дело
вима овог наставног предмета. Наиме, ова настава пружа лингви
стичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила књи
жевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал
за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава је
зика се мора повезати и са наставом културе изражавања. Тиме ће
лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лекси
кологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети
да ученици боље и поступније усвоје књижевнојезичку норму и да
побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним
школама да дају одређени степен правилне артикулације, дикције,
интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и
драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде
књижевног текста на тај начин што ће наставник, директно, својим
читањем, говорењем или уз помоћ снимка, анализирати одговара
јуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици
уочили. Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на
тај начин што ученици интерпретирањем књижевних текстова на
стоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове
врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим обли
цима усменог изражавања ученика (извештавање, расправљање,
реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове наставе непо
средно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да
наставник ученицима демонстрира методологију израде писменог
састава. У том смислу корисно је комбиновати индукцију и дедук
цију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анали
зирати његову композицију, функцију одељака и остале елементе
(примереност стила и сл.). Затим се ученицима може дати задатак
да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не об
ликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде
писменог састава на основу прикупљене грађе требало би да буде
демонстрација целокупног поступка израде писменог састава: од
анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене
грађе, распореда појединости с гледишта добре композиције, до
обликовања грађе и рада на усавршавању текста. Рационализација
наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста
бити у вези с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на
узорцима које је наставник одабрао. Да би ученик био оспособљен
да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог састава
(излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излага
ње). Вежбе ове врсте треба понављати све док сваки ученик не бу
де оспособљен да се служи одређеним облицима изражавања. Да
би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопх одну
психолошку мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не
само о коначном циљу који се жели постићи одређеним системом
вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежба
ња која чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици
обавештени да ће следећи писмени задатак бити у форми расправе
или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене том
циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изра
жавања показати ученицима његове битне карактеристике, подра
зумевајући ту и примереност језика и стила. После тога ученици
у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално на
пишу састав одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих
задатака ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању
и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао
утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом
писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог за
датка. Резултати таквог поступка показују се у школском писме
ном задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усаврша
вању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне
одређени успех, цео се процес понавља.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено
изражавање означава укупно време, а не и број вежби у току на
ставне године (препоручује се организовање већег броја краћих
вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у
складу са облицима и врстама наведеним у програму културе изра
жавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и анализи
ра задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији)
читају се и коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у
складу са захтевима програма, наставник даје ученицима и друге
врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – при
мерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним
обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један
час. Изузетно, кад то поједини облици писменог изражавања изи
скују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
Образовни профили: КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ЛИВАЦ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ
ПРЕДМЕТА, ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, КУЈУН
ЏИЈА, ПЛАСТИЧАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, СТАКЛАР
УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ДРВОРЕЗБАР, КЛЕСАР, СТИЛ
СКИ КРОЈАЧ, ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ, ГРНЧАР
ИСТОРИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образова
ња и развијање историјске свести; разумевање историјског про
стора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге
истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног
идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина
и формирање ставова неопходних за разумевање савременог све
та; унапређивање функционалних вештина и компетенција неоп
ходних за живот у савременом друштву (истраживачких вештина,
критичког и креативног мишљења, способности изражавања и
образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултурално
сти, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуника
ционих технологија; развијање свести о потреби сталног усаврша
вања и свести о важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости;
– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и кори
шћење информација датих у различитим симболичким модалите
тима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање
са претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;
– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;
– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тиван став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.
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I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПРАИСТОРИЈA
Доба првобитних људских заједница
Камено доба – главне одлике и подела; начин живота, остаци
материјалне културе, уметност (скулптуре Венере, сликарство из
пећина Европе, Азије и Африке). Налазишта у нашој земљи (Ле
пенски вир, Винча, Старчево).
Метално доба – значај открића и обраде метала, главне одли
ке и подела, промене у начину живота, остаци материјалне култу
ре; налазишта у нашој земљи.
СТАРИ ВЕК
Цивилизације Старог истока
Египат – историја египатске цивилизације, организација при
вреде, држава и друштво, религија; уметност (архитектура, скулп
тура, сликарство, примењена уметност).
Месопотамија – сумерски градови – државе, Вавилон, Асири
ја; организација друштва и држава, научна и техничка достигнућа,
религија, уметност.
Хетити, Феничани, Јевреји, Персија – организација друштва
и држава, религија, уметност.
Индија и Кина – основне особености индијске и кинеске ци
вилизације, религије и уметности.
Цивилизација античке Грчке
Критско-микенски период и Хомерско доба – основне одлике
културе; верска схватања и уметност.
Класични период – Атина и Спарта (државно и друштвено
уређење); колонизација, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат.
Култура класичног периода – религија и митологија, наука,
уметност.
Хеленистичко доба – македонска освајања и њихов значај
(Александар Велики), опште одлике хеленистичке културе и њени
центри; религија, наука, уметност.
Цивилизација античког Рима
Етрурци – порекло и опште одлике етрурске цивилизације,
уметност (архитектура, скулптура, сликарство).
Стари Рим – оснивање Рима, освајања, друштвено и државно
уређење у доба републике; доба царства (принципат и доминат);
подела царства, напади варвара и пад Западног римског царства.
Римска култура – религија, наука, уметност; настанак и шире
ње хришћанства, ранохришћанска уметност.
Балканско полуострво у римско доба; најзначајнији локалите
ти у нашој земљи (Сирмијум, Гамзиград, Виминацијум...).
СРЕДЊИ ВЕК
Западна Европа у средњем веку
Велика сеоба народа и варварске државе на територији нека
дашњег Западног римског царства – привреда, друштво и утицај
римског наслеђа; развој Франачке државе до средине IX века.
Натурална привреда и организација и врсте властелинских
поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне др
жаве – краљевски двор и дружине. Сталешка монархија као др
жава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до
XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова
(примери италијанских градова – комуна).
Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољо
привреде; обнова, развој и уређење градова.
Средњовековна култура – Каролиншка ренесанса, витешка и
градска култура, школе и универзитети; уметност – романика и го
тика (опште одлике, архитектура, скулптура и сликарство).
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Византијско царство
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Византија од V до XV века – Јустинијанова освајања, развој
феудалних односа, доба највећег успона; династија Комнина и пр
ви пад Цариграда; обнова царства и династија Палеолога, пропаст
царства; византијска култура и уметност.

Америчка и Француска револуција и њихов значај.
Наполеонова владавина и освајања, Бечки конгрес.
Појава нових стилова у уметности – класицизам и бидермајер.
Револуција 1848/1849. године у Европи – основне одлике
(Француска, Немачка, Италија и Хабзбуршка монархија).
Уједињење Италије и Немачке.

Исламски свет у средњем веку

Српски народ од краја XVIII до краја XIX века

Појава и ширење ислама – основна обележја културе и умет
ности и утицај на друге народе.

Први српски устанак 1804–1813. године – прилике у Осман
ском царству крајем XVIII века, буна на дахије и ток Првог срп
ског устанка, организација устаничке државе.
Други српски устанак – ток устанка, борба за добијање ауто
номије.
Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије (Сре
тењски устав, укидање феудализма).
Уставобранитељи и њихова владавина.
Делатност Доситеја Обрадовића и Вука Караџића и културни
препород.
Црна Гора – стварање државе, Цетињска митрополија (Петар
I и Петар II Петровић Његош).
Положај Срба у Босни и Херцеговини – друштвени односи,
верска и етничка подељеност.
Положај Срба у јужној Угарској, Хрватској и Славонији, Дал
мацији и Боки Которској; Матица српска, улога Срба у Угарској у
развоју националне културе.
Војводина 1848/1849. године – Мајска скупштина и прогла
шење Војводине, значај револуције.
Србија и Црна Гора и њихови суседи у другој половини XIX
века – друга владавина Милоша и Михаил а Обреновића, намесни
штво и Устав из 1869. године; ослободилачки ратови 1876–1878.
године и стицање независности; проглашење краљевине, настанак
модерних политичких странака.
Црна Гора у другој половини XIX века – ослободилачки рат
1876–1878. године и стицање независности; владавина књаза Ни
коле Петровића.
Срби у Аустроугарској у другој половини XIX века – Аустроугарска нагодба и њене последице; покрет Светозара Милетића и
црквено-школска аутономија; положај Срба у Војној крајини, ци
вилној Хрватској и Славонији.
Културно-просветне прилике код Срба у XIX веку – образова
ње, наука, уметност.

Религија и њен утицај на средњовековни свет
Хришћанска црква у средњем веку – пораст привредне и
идејне моћи, улога папства; црквени редови, јереси, црквени рас
кол 1054. године, крсташки ратови, организација православне цр
кве и њена улога.
Срби и њихово окружење у средњем веку
Срби у раном средњем веку – Словени и њихово насељавање на
Балканско полуострво, Срби од VII до XII века и односи са Византи
јом, покрштавање, рад Ћирила и Методија, почеци писмености.
Српска држава од XII до XIV века – осамостаљивање државе
(Стефан Немања), проглашење краљевине (Стефан Првовенчани),
осамостаљивање цркве (живот и дело Саве Немањића); успон срп
ске државе у XIII и XIV веку – привредни развој (Урош I), шире
ње српске државе за време краља Милутина и Стефана Дечанског.
Српско царство – Душанова освајања, оснивање патријаршије, за
конодавство. Слабљење и крај Српског царства.
Држава српских деспота – Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранко
вић, пад Смедерева.
Босна од XII до XV века.
Друштвено и државно уређење српских земаља у средњем
веку – властела и зависно становништво; владар, сабори, локална
управа. Улога цркве у држави и друштву.
Привреда српских земаља у средњем веку – пољопривреда,
рударство, занатство и трговина.
Средњовековна култура код Срба – књижевност, право; умет
ност (архитектура, сликарство, вајарство).
НОВИ ВЕК
Европа од краја XV до краја XVIII века
Привредни развој – велика географска открића и њихов ути
цај на европску привреду; мануфактурна производња, пораст трго
вине и развој банкарства. Колонизација Новог света. Културе Маја,
Инка и Астека.
Хуманизам и ренесанса – развитак уметности и науке (приме
ри Фиренце, Милана, Венеције, ренесанса у Немачкој и Францу
ској, најзначајнији уметници).
Реформација и контрареформација.
Европске монархије – Шпанија, Француска, Енглеска, Русија,
Аустрија, Пруска; апсолутистичке монархије, просвећени апсолу
тизам.
Европска култура – наука, уметност (појава нових стилова –
барок и рококо, најзначајнији уметници).
Српски народ и његово окружење од краја XV 
до краја XVIII века
Државно и друштвено уређење Османског царства – положај
српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке па
тријаршије у историји српског народа; учешће српског народа у
ратовима хришћанских сила против Османлија; сеобе Срба, Кар
ловачка митрополија и њена улога у историји српског народа, поја
ва грађанства код Срба у јужној Угарској; књижевност и уметност.
Свет од краја XVIII до краја XIX века
Привредне промене у Западној Европи – индустријска рево
луција, друштвено-економске промене.

II РАЗРЕД
(1 час недељно, 34 часа годишње)
Европа и свет крајем XIX и почетком XX века
Друштвено-економске прилике – економски напредак, друга
индустријска револуција, пораст националног богатства у развије
ним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке поли
тичке странке.
Међународни односи – интересне сфере великих сила и по
дела колонија у Азији и Африци, формирање политичких и војних
савеза и међународне кризе.
Наука – достигнућа природних наука и њихова примена; раз
вој друштвених наука.
Уметност – романтизам, реализам, импресионизам, експреси
онизам...
Српски народ крајем XIX и почетком XX века
Србија крајем крајем XIX и почетком XX века – владавина
Александра Обреновића, Мајски преврат и успон демократије (Пе
тар I Карађорђевић), културне прилике и привредни развој.
Срби у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса –
аустроугарска окупација, аграрно питање, међунационални односи.
Срби под османском влашћу крајем XIX и почетком XX века
– Рашка област, Косово и Метохија и Македонија; етнички и дру
штвени односи, прилике после Младотурске револуције.
Балкански ратови – супротности између балканских држава;
Балкански савез; Први и Други балкански рат и њихов историјски
значај.
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28. јун – 2013.
Први светски рат

Први светски рат и револуцијe у Русији и Европи – карактер
рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније битке; Фебруар
ска и Октобарска револуција у Русији; револуције у Немачкој и
Мађарској. Распад царстава и стварање нових држава у Европи.
Србија и Црна Гора у Првом светском рату – Церска, Колу
барска и Мојковачка битка, војни слом и повлачење преко Албани
је, Солунски фронт; југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женев
ска декларација); проглашење Краљевине СХС.
Свет и Југославија између два светска рата
Свет између два светска рата – Версајски мир, Друштво на
рода; друштвене прилике и превирања, криза демократије и поја
ва тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички
покрет; прилике у СССР-у; модернизација привреде; велика еко
номска криза и модели њеног решавања; заоштравање међународ
них односа; грађански рат у Шпанији, аншлус Аустрије, Минхен
ски споразум, пакт Рибентроп – Молотов.
Култура у периоду између два светска рата – основне одлике
културе; наука – достигнућа природних наука и њихова примена;
развој друштвених наука; нови правци у уметности – футуризам,
дадаизам, надреализам...
Југославија од 1918. до 1941. године – конституисање Краље
вине СХС и Видовдански устав; политичке, економске и културне
прилике, национално питање; лични режим краља Александра и
устав из 1931. године; намеснички режим – влада Милана Стојади
новића, стварање Бановине Хрватске и влада Цветковић – Мачек
(1939); спољна политика југословенске државе.
Други светски рат
Карактер рата и главни фронтови – победе Сила осовине у
првој фази рата; образовање Антифашистике коалиције; прекрет
нице у рату (Стаљинград и Ел Аламејн); геноцид, холокауст и кон
центрациони логори; покрети отпора у Европи; савезничке конфе
ренције (Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу савезничким
силама.
Југославија у Другом светском рату – приступање Тројном
пакту и војни пуч 27. марта 1941. године, Априлски рат и војни
слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Незави
сна Држава Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима
и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционар
но освајање власти, грађански рат, најзначајније војне операције,
савезничка политика према Југославији, основи новог државног
уређења, завршне операције за ослобођење југословенског просто
ра, жртве рата и допринос савезничкој победи.
Свет и Југославија после Другог светског рата
Промена односа снага међу великим силама, хладни рат;
стварање блокова; улога ОУН у очувању мира, антиколонијални
покрети. Свет у савременом добу – распад СССР, нестанак Источ
ног блока, ЕУ, глобализација; научно-технолошка револуција; по
пуларна култура, нови правци у уметности – енформел, поп-арт,
хиперреализам...
Југославија после Другог светског рата – конституисање југо
словенске федерације и њено међународно признање; политичке,
економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња
са Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт
социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и
распад југословенске државе; настанак нових држава, демограф
ске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косов
ско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета,
чија реализација треба да буде прилагођена узрасту и развојним
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карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати учени
цима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Настав
ник има слободу да сам одреди распоред и динамику активности
за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од нацио
налних мањина могу се, осим садржаја из њихове историје који
су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји из
прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, ко
ришћењем разноврсних извора и релевантне историографске и ет
нографско-антрополошке литературе, ученицима пруже могућност
да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али
и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су
значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, она која по
ставља наставник ученицима, и она која долазе од ученика, под
стакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње,
користећи различите изворе информација. Добро осмишљена пи
тања наставника имају подстицајну функцију за развој историјског
мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања и системати
зације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организо
ване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у гру
пи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радови,
презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их
„оживи” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба
различитих историјских текстова, карата и других извора историј
ских података (документарни и играни видео и дигитални мате
ријали, музејски експонати, илустрације), обилажење културноисторијских споменика и посете установама културе. Коришћење
историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да
на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се до
гађаји одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној
територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање је
зичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски са
држаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопх одно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније оства
рени, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
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Страна 252 – Број 11
Образовни профил: ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ЛИКОВНОЈ
ОБЛАСТИ ИЗУЗЕВ ЛИКОВНОГ ТЕХНИЧАРА
ФИЗИКА
Циљ и задаци

Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функционал
не писмености (природно-научне и техничке) и знања о основним
физичким законима који дефинишу природу и својства светлости,
оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакоднев
ном животу, стицање радних навика, одговорности и способно
сти за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље
образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу знања о основним физичким појавама значајним за
струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Таласна оптика
1. Спектар електромагнетних таласа. Видљива светлост. Бр
зина светлости у разним срединама. Индекс преламања. (Р)
2. Мерење брзине светлости. (Р)
3. Монохроматска и кохерентна светлост. Интерференција
светлости. Растојање међу интерференционим максимумима. (Р)
4. Дифракција таласа. Дифракција светлости на прорезу. Ди
фракциона решетка (Р).
5. Угаона ширина главног максимума. Моћ разлагања ди
фракционе решетке (О).
6. Појам о дифракцији Х-зрака. (Р)
7. Холографија. (Р )
8. Поларизација светлости. Поларизована и природна све
тлост. Поларизатор – анализатор, Малусов и Брустеров закон. Обр
тање равни поларизације. (Р)
9. Дисперзија, расејавање и апсорпција светлости. (Р)
10. Доплеров ефекат у оптици. (О)
Демонстрациони огледи:
– Интерференција светлости.
– Дифракција светлости на оштрој ивици, пукотини и танкој
жици помоћу ласерске светлости.
– Поларизација светлости помоћу поларизационих филтера.
– Дисперзија беле светлости помоћу стаклене призме.
Лабораторијске вежбе
– Мерење таласне дужине дифракционом решетком.
– Обртање равни поларизације (полариметрија).
II. Геометријска оптика
1. Услови примене модела геометријске оптике. (Р)
2. Сенка и полусенка. (П)
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3. Закони одбијања и преламања светлости. Тотална рефлек
сија. (П)
4. Преламање светлости кроз призму. Привидна дубина тела. (Р)
5. Огледала. Конструкција лика и једначина огледала. (П)
6. Сочива. Конструкција лика и једначина сочива. Недостаци
сочива (П).
Демонстрациони огледи:
– Одбијање и преламање светлости.
– Тотална рефлексија.
– Формирање лика код огледала и код сочива.
Лабораторијске вежбе
– Одређивање жижне даљине сочива.
– Одређивање увећања микроскопа.
III. Фотометрија
1. Енергија светлости. Фотометријски односи и величине.
Објективне и субјективне енергијске величине. (П)
2. Основни оптички појмови (видни угао, увећање, објектив,
окулар). (Р)
3. Око, лупа, микроскоп. (П)
4. Спектрални прибор. (Р)
Лабораторијска вежба
– Фотометријски односи и величине.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 34 часа годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Елементи атомске физике  
1. Структура атома. Енергетски нивои електрона у атому. Пе
риодни систем елемeната. (Р)
2. Емисија светлости при енергетским прелазима електрона.
Атомски и молекулски спектри. (Р)
3. Спектар атома водоника. (П)
4. Појам о рендгенском зрачењу. (О)
II. Елементи нуклеарне физике
1. Структура језгра. Основне особине нуклеарних сила. (Р)
2. Дефект масе и енергија везе. (Р)
3. Природна радиоактивност. Закон радиоактивног распада.
Активност. (Р)
4. Врсте радиоактивног зрачења. Заштита од нуклеарног зра
чења. (Р)
Демонстрациони оглед:
– Детекција радиоактивног зрачења
Лабораторијске вежбе  
– Мерење активности KCl
– Скретање бета-зрака у магнетном пољу.
III. Астрономија  
1. Увод
2. Небеска тела. Физичке одлике Месеца. Помрачење Сунца и
Месеца, развој космичких истраживања.
3. Сунчев систем: Сунце, планете Сунчевог система.
4. Комете и метеори. Еволуција Сунчевог cистема.
5. Галаксије. Млечни пут.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уопште.
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Они треба да стекну основу за даље школовање, првенствено на
природно-научним и техничким факултетима, али и на свим оста
лим на којима физика као фундаментална наука има примену у
струци (медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи
неке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање про
грама у средњој школи и принципе на којима се заснива реализа
ција образовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од кори
сти свим наставницима физике, јер се при реализацији програма,
може прилагодити различитим подручјима рада и образовним
профилима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучавање
стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене
физике неопходни за разумевање неких научних открића и техно
логија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето
у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чули
ма па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу приме
ну у свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних својста
ва система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења
међузависности одабраних величина, планирање нових експериме
ната ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање
физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно
увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона
одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
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Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл.).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезују
ћи. Наставник може прерасподелити садржаје према својој процени.
Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво:обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
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да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуац
 ијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства 
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на

28. јун – 2013.

предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопх одна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопх одна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
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Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања
и преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене,
трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета пре
ламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутстви
ма треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици
могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци–питања), квантитативних (рачунских), графичких и експе
рименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе).
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
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Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуир ано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлажемо
тестове систематизације градива на крају сваког поугодишта или
на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису би
ли успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну по
моћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1

Таласна оптика

24

2

Геометријска оптика

24

3

Фотометрија

10

Лабораторијске вежбе

10
68

4
Укупно

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 34 часа годишње)
Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1

Елементи атомске физике

12

2

Елементи нуклеарне физике

10

3

Астрономија

8

Лабораторијске вежбе

4
34

4
Укупно
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Страна 256 – Број 11
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ХЕМИЈА
Циљ и задаци

Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хемиј
ског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских спо
собности као оспособљавање за примену у свакодневном животу
и струци, припрема за даље образовање, оспособљавање за реша
вање проблема у новим и непознатим ситуац
 ијама и развијање од
говорног односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у
хемији;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развојности
хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и процеса:
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања
проблема, логичко и критичко мишљење;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и
позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Појам атома. Изотопи. Изградња електронског омотача атома.
Електронска конфигурација атома и Периодни систем елемената.
Периодична својства елемената.
Јонска веза. Ковалентна веза. Водонична веза. Својства суп
станци са јонском и ковалентном везом.
Квантитативно значење хемијских симбола и формула. Коли
чина супстанце и моларна маса.
Демонстрациони огледи:
Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
Сублимација јода.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Процент
ни масени садржај и количинска концентрација.
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. pH
вредност водених раствора.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости различитих супстанци у полар
ним и неполарним растварачима.
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Одређивање pH вредности различитих водених раствора ин
дикаторима.
Лабораторијске вежбе (4)
Припремање раствора одређене количинске концентрације.
Припрема и испитивање својстава правог и колоидног раствора.
Јонске реакције (реакције раствора баријум-хлорида и разбла
жене сумпорне киселине, раствора сребро-нитрата и натријум-хло
рида, чврстог натријум-карбоната и хлороводоничне киселине).
Титрација раствора јаке киселине јаком базом.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама. Брзина хе
мијске реакције и фактори који утичу на њу. Хемијска равнотежа.
Оксидоредукциони процеси.
Демонстрациони огледи:
Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција из
међу чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или између
гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
Лабораторијске вежбе (2)
– Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (природа
реактаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном кисели
ном истих количинских концентрација; концентрација реактаната:
реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне
киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим раствором
хлороводоничне киселине на 25°С и на 60°С; додирна површина ре
актаната: реакција калијум-јодида и олово(II)-нитрата; катализато
ри: разлагање водоник-пероксида уз катализатор манган(IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежнe концентрацијe реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе (III)-хлорида у реакцији
гвожђе (III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпе
ратуре (реакција димеризације азот (IV)-оксида).
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова. Примена племенитих
гасова.
Упоредни преглед и општа својства елемената 17. 16. 15. 14.
13. и 12. групе Периодног система елемената.
Упоредни преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе
Периодног система елемената.
Опште карактеристике прелазних метала и њихова примена
у струци.
Својства атома угљеника. Класификација органских једиње
ња. Општа својства органских једињења. Основни типови реакци
ја органских једињења.
Демонстрациони огледи:
Сагоревање сумпора и угљеника у чистом кисеонику и испи
тивање својстава насталих оксида.
Добијање и испитивање својстава амонијака.
Реакција магнезијума и алуминијума са хлороводоничном ки
селином.
Добијање хидроксида магнезијума и алуминијума.
Доказивање базности магнезијум-хидроксида и амфотерно
сти алуминијум-хидроксида.
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена.
Добијање гвожђе (III)-хидроксида и његово растварање у
хлороводоничној киселини.
Добијање и испитивање својстава: метана, етена и етина.
Оксидација метанола. Реакција сребрног огледала.
Доказивање азота у органским једињењима.
Доказиване сумпора у протеин
 има.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 34 часа годишње)
УГЉЕНИ ХИДРАТИ
Номенклатура угљених хидрата; подела, распрострањеност у
природи. Структура моносахарида (глицералдехид, рибоза маноза,
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галактоза, глукоза и фруктоза, ациклична и циклична). Физичка и
хемијска својства моносахарида. Дисахариди, подела (малтоза, лак
тоза сахароза). Добијање сахарозе. Полисахариди (скроб и целуло
за, структура, својства). Производња хартије, деривати целулозе.
Демонстрациони огледи:
Разликовање редукујућих од нередукујућих дисахарида. Хи
дролиза скроба и испитивање својстава хидролизата
ЛИПИДИ
Подела липида. Масне киселине. Неутралне масти: добијање,
физичка и хемијска својства. Сапуни и детергенти. Фосфоглицери
ди (лецитин; структура, својства). Стероиди (подела). Холестерол,
калциферол. Жучне киселине.
Демонстрациони огледи:
Опште карактеристике липида: растворљивост, емулзифика
ција, сапонификација.
ПРОТЕИНИ
Аминокиселине (структура, подела, номенклатура, есенци
јалне аминокиселине). Физичка својства аминокиселина. Зави
сност структуре аминокиселина од рН-раствора, својства бочних
низова. Реакције аминокиселина. Структура протеина. Својства
пептидне везе. Олигопептиди и полипептиди. Веза између при
марне и тродимензионалне структуре протеина. Подела протеина.
Физичка и хемијска својства протеина. Ензими (подела, својства,
механизам њиховог деловања). Утицај различитих фактора на ак
тивност ензима. Регулација активности ензима. Антитела.
Демонстрациони огледи:
Таложне реакције из раствора протеина: денатурацијом на
екстремним вредностима рН, топлотом, солима тешких метала,
амонијум-сулфатом, органским супстанцама (метанол). Испитива
ње деловања амилазе. Фактори који утичу на деловање ензима: рН,
концентрација ензима и супстрата, активатори и инхибитори.
ВИТАМИНИ
Витамини растворљиви у води. Витамини растворљиви у
уљу. Везе између витамина и метаболизма. Коензими.
НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Нуклеинске киселине и њихове основне структурне једини
це. Номенклатура нуклеозида и нуклеотида. Структура и функција
ДНК. Својства ДНК, двострука структура ДНК и комплементар
ност полинуклеотидних ланаца. Структура ДНК као молекулска
основа за очување и преношење генетичких информација. Реплика
ција ДНК. Структура и функција РНК. Синтеза РНК, транскрипци
ја генетичке информације. Генетичка шифра. Биосинтеза протеинa.
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
Алкалоиди (природни извори, подела). Физиолошко дејство,
значај појединих алкалоида и њихова злоупотреба. Антибиотици
(појам, подела). Механизам деловања антибиотика. Природни из
вори за изоловање антибиотика.
ОСНОВИ МЕТАБОЛИЗМА
Метаболички путеви и размена енергије у биосфери. Круже
ње угљеника, водоника, кисеоника и азота у природи. Енергети
ка биохемијских процеса. Варење и ресорпција протеина, масти и
угљених хидрата. Кребсов циклус и оксидативна фосфорилација.
Биосинтетички процеси и регулација метаболизма. Заједнички пу
теви метаболизма.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
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ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере. Извори загађивања. Главни загађи
вачи: оксиди сумпора, азота, угљоводоници, једињења олова (те
траетилолово), живе, цинка, кадмијума и бакра, потенцијално кан
церогене супстанце. Загађивање воде. Извори загађивања. Главни
загађивачи. Органски отпадни материјали, неоргански отпадни ма
теријали и токсични отпадни материјали. Пречишћавање отпадних
вода.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопх одно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се у
првом разреду изучавају садржаји опште хемије, неорганске хеми
је и органске хемије, док се у другом разреду изучавају садржаји о
биолошки важним органским једињењима и основама метаболи
зма. Хемија као наставни предмет има висок дидактички потенци
јал јер:
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за разу
мевање развој људског друштва;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова опште хемије(структура супстанци, ток хемиј
ске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према
потреби користити и инструкције примерене конкретно операци
оној фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа предста
вљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати
на брижљиво одабраним садржајима са високом информативном
вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајни
рати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући их
за проблематику из свакодневног живота. Посебно је важно да уче
ници разумеју развојност концепата и теорија у хемији, (на при
мер, развојност корпускуларног концепта кроз развојност теорија
о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За разуме
вање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска научна
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писменост која на овом степену подразумева познавање хемијске
научне терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу који је
потребан да особа нормално функционише у погледу познавања
хране и исхране, здравља, основних енергената и услова станова
ња у савременом свакодневном животу.
У области неорганске и органске хемије, због многобројно
сти изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једи
њења), важно је бавити се проблематиком класификација, класи
фикационих система и хијерархијских односа у њима. Посебно
је важно инсистирати на систематском организовању знања при
меном концептних мапа, као и радити на развоју критеријума за
класификације. Потребно је истаћи да је Периодни систем елеме
ната најсавршенији класификациони систем у природним наукама
и оспособити ученике да га користе за дедукцију својстава хемиј
ских елемената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања. С обзиром да ученици сред
њошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању
оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима од
хемијске производње као и употребе одређених супстанци. При то
ме посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и
неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о
хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелаци
ји са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну пажње
посветити одлагању, чувању и уништавању комуналног отпада.
Настава хемије у треба да оспособи ученике за самостално
коришћење савремених информационих технологија у учењу хе
мије, претраживању хемијских информација и савременој комуни
кацији у хемији.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са проблемима
струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у
хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских инфор
мација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их образло
же, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички
процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуац
 ију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи
број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони:
1. разред – Структура супстанци (16), Дисперзни системи
(8), Хемијске реакције (16), Хемија елемената и једињења (28).
2. разред – Угљени хидрати (6), Липиди (6), Протеини (6), Ви
тамини (2), Нуклеинске киселине (4), Aлкалоиди и антибиотици
(2), Основи метаболизма (4), Методе карактеризације органских
једињења (2); Хемијски аспекти загађивања животне средине (2).
Образовни профил: З
 А СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ
У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ПСИХОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле,
одговорне, социјализоване особе као и подршка развоју компетен
ција значајних за обављање професионалних активности и наста
вак школовања кроз стицање функционалних знања о основним
карактеристикама психичког живота и понашања човекa, разуме
вање психолошких основа уметничке делатности, формирање ста
вова, овладавање вештинама.
Задаци наставе психологије су да ученици:
– стекну основна знањима о психичким процесима, особина
ма, стањима и њиховом манифестовању у понашању;
– разумеју психички живот особе као целину међусобно по
везаних процеса, стања и особина;
– стекну основна знања о психологији стваралаштва;
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– разумеју сопствену личност као део друштва и света око се
бе, увиде значај отворености за промене и лично ангажовање за
сопствени развој и развој друштва;
– разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапре
де комуникацијске вештине;
– унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад;
– примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука
и решавању проблема у струци и свакодневном животу;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација реле
вантних за психички живот човека и стваралаштво;
– 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 и стваралачке способности;
– разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, уна
преде здраве животне стилове и примењују их свакодневном животу;
– развију ставове и вредности значајне за живот у савреме
ном мултикултуралном друштву који одражавају поштовање људ
ских права, толеранцију, солидарност, уважавање различитости и
родну равноправност.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПШТИ ДЕО
I. УВОДНИ ДЕО
ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
Предмет, гране и методе психологије. Психологија као систем
научних дисциплина. Психологија и друге науке.
Методе и технике психолошког истраживања.
ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ И ДРУШТВЕНИ ЧИНИОЦИ
ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
Чула (посебно чуло вида – грађа, визуелни рецептори, адап
тација), нервни и ендокрини систем. Чиниоци психичког развоја:
наслеђе, средина, активност.
II. ОСНОВНЕ ПСИХИЧКЕ ПОЈАВЕ  – ПСИХИЧКИ 
ПРОЦЕСИ, ОСОБИНЕ И СТАЊА
ОПАЖАЊЕ
Осећаји и опажаји – појам и врсте. Развој видне осетљиво
сти деце. Законитости опажања (принципи груписања дражи, кон
стантност опажања, фигура и позадина). Карактеристике видног
поља. Опажање треће димензије.
Утицај искуства, мотивације и личности на опажање; Грешке
у опажању – илузије и халуцинације.
Пажња. Појам и фактори.
Социјална перцепција. Опажање особа. Карактеристике про
цеса опажања особа; опажање емоција, процењивање особина
личности, процес атрибуције; Прва импресија, систематске грешке
у опажању особа и значај правилног процењивања других особа.
Перцепција и аперцепција.
УЧЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ
Појам и врсте учења; Сензитизација, хабитуација, класично
и емоционално условљавање, инструментално и учење увиђањем;
учење по моделу, учење моторних вештина, вербално учење.
Трансфер учења – појам, врсте и значај
Појам памћења, краткорочно и дугорочно памћење, репро
дукција и препознавање; квалитативне промене у памћењу.
Појам заборављања, узроци.
Психолошки услови успешног учења. Стратегије управљања
процесом учења.
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МИШЉЕЊЕ И СПОСОБНОСТИ

Појам мишљења, улога знања и искуства у мишљењу; врсте
мишљења (имагинативно и реалистичко, дивергентно и конвер
гентно). Развој мишљења.
Критичко мишљење – појам и значај.
Појам и врсте способности. Интелектуалне способности –
мерење, индивидуалне разлике у способностима; Теорије о струк
тури способности.
ЕМОЦИЈЕ И МОТИВАЦИЈА
Појам емоције и емоционалног реаг ова – основна и сложена
осећања.
Органске промене код емоција и изражавање емоција. Схва
тање о природи емоција. Емоције детета и емоционалност у пубер
тету и адолесценцији.
Значај емоција за психичко здравље. Контрола емоционалног
реаговања. Анксиозност. Стрес – реакције у стресу. Стратегије са
владавања стреса. Психосоматска обољења. Психичке трауме.
Појам и врсте мотива. Хијерархија и развој мотива.
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форма. Однос естетског и етичког у уметности. Психологија ства
ралаштва. Стваралачка машта, прамашта и сањарење.
СПОСОБНОСТИ И СТВАРАЛАШТВО
Интелигенција и стваралаштво. Креативност – појам, дистри
буција и врсте. Основне карактеристике стваралачког мишљења.
Развој стваралачких способности. Дечија игра – врсте и значај за
развој стваралачких способности.
Даровитост – појам, идентификација и рад са даровитим.
ПОСРЕДНИЦИ У ТУМАЧЕЊУ УМЕТНОСТИ
Уметничка критика – појам и врсте. Вредностно оцењивање
уметничког дела и аргументација.
Значај масмедија као посредника у тумачењу уметничког дела.
УМЕТНИК И ПУБЛИКА
Уметност као комуникација. Публика – значај и психолошка
класификација.
СИГНАЛИ И СИМБОЛИ

III. ЛИЧНОСТ
ПОЈАМ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ

Лик, знак, сигнал и симбол. Симболика линије, цртежа, боје
и облика.
МОТИВИ И МИШЉЕЊЕ У ДЕЧИЈИМ ЦРТЕЖИМА

Појам личности, структура личности, темперамент, карактер
(индивидуални и социјални), способности, телесне особине. По
јам и врсте црта, димензије, типови личности; Свест о себи, лични
и социјални идентитет.

Експресивност дечијих цртежа (боја, линија, облик и про
стор). Дечији мисаони механизми при цртању. Развој дечијег цр
тежа.

ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ

ГЛЕДАЊЕ И ПОИМАЊЕ

ције

Ставови, интересовања и вредности као динамичке диспози
Фрустрације, конфликти, реакције и последице.

РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ
3.3.1. Развој и социјализација личности; чиниоци социјализа
ције; динамичко развојни појам зрелости.

Универзални значај форме. Значај виђења при учењу.
СЛИКЕ И МИСАО
Слика као подстрек и сметња мишљењу. Мењање слике од
конкретног до апстрактног мишљења. Апстрактне форме у визу
елним уметностима.
РОБНИ ЗАШТИТНИ ЗНАЦИ

ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
Преглед група општих теорија личности.
ПРОМЕНЕ И ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА
И ПОНАШАЊА
Поремећаји понашања; Поремећаји менталног здравља, пре
венција и лечење.
IV. ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
КОМУНИКАЦИЈА
Појам комуникације, врсте комуникација и комуникационих
знакова. Вербална и невербална комуникација; Комуникациони
процес, социјални чиниоци и језик, извори неспоразума при кому
никацији.
ЖИВОТ У ГРУПИ
Динамика групе: формирање, односи у групи, руковођење,
такмичење, сарадња, групно решавање проблема, групна дискусија.
ПОСЕБАН ДЕО
ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ СТВАРАЛАШТВА
УМЕТНОСТ И НАУКА
Уметност као основна људска делатност – појам и однос
уметности и науке. Настанак уметности. Уметност као сазнање и

Индустријско обликовање и маркетинг. Психолошке вредно
сти и слабости робних знакова. Креација и тимски рад.
ЕКСПЕРИМЕНТИ У ПРИМЕЊЕНОЈ ОБЛАСТИ
Експеримент – могућности примене, врсте и примери.
КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ
Појам и врсте културе. Убедљивост визуелне информације.
Опасности од манипулације.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржај овог програма чини репрезентативан, али и веома
селективан узорак из области опште психологије и психологи
је стваралаштва са којим се ученици по први пут сусрећу у свом
школовању. Он је тако састављен да уз одговарајућу методологију
рада са ученицима треба да обезбеди остварење широко поставље
ног циља предмета и дефинисаних задатака који се односе, како
на стицање функционалних знања и овладавање вештинама, тако и
на формирање ставова и вредности. Ученици са тим задацима тре
ба да буду упознати јер ће им то пружити јаснију слику о предмету
као и начину на који се реализује.
Програмски садржаји су организовани у тематске целине за
које није наведен оптималан број часова за реализацију. Настав
ник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде
садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина
наставног програма, односно да свака тема добије адекватан про
стор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При
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томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и
овладавање вештинама представља континуирани процес и резул
тат је кумулативног дејства целокупних активности на часовима
психологије што захтева већу партиципацију ученика, различита
методска решења, велики број примера и коришћење информација
из различитих извора.
Многи психолошки појмови из програма се појављују у скло
пу различитих тема што омогућава њихово међусобно повезива
ње. На тај начин се њихово значење продубљује, а психички живот
и понашање особе представља на холистички начин, као сложена
интерактивна целина.
Квалитет наставе и остварење бројних задатака предмета се
обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким
активностима, сталном разменом информација, навођењем приме
ра и указивањем на примену. Реализација програма треба да се од
вија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из живота
и искуства ученика.
У реализацији овог програма наставници пружају информа
ције, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности,
креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну инфор
мацију, процењују напредовање ученика и оцењују их.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна
питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред
припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу на
циљеве и задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише ком
пликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег
броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарају
ћом повратном информацијом од стране наставника али и других
ученика. Повратна информација може бити ново питање, парафра
зирање, похвала, упућивање на нове изворе информација. Она до
приноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања
ученика, њиховог учешћа у раду и мотивисању за предмет.
Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, сва
ка активност је добра прилика за процену напредовања и давање
повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са
Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охра
бривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака
предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргумен
тацију.
Садржај психологије има природну везу са садржајима дру
гих предметима као што су српски језик и теорија форме. Учени
цима треба стално указивати на ту везу, и по могућности, са другим
наставницима организовати тематске часове. Осим тога, ученици
ма треба указивати и на везу са предметима које ће тек изучавати
као што су социологија, филозофија. На тај начин знања, ставови,
вредности и вештине стечене у оквиру наставе психологије доби
јају шири смисао и доприносе остваривању општих образовних и
васпитних циљева, посебно оних који се односе на унапређивање
когнитивног, емоционалног и социјалног развоја ученика.
Практична настава је добра прилика да ученици препознају
и, у некој мери, примењују знања и вештине стечене на часовима
психологије, о чему могу на редовним часовима разменити иску
ство.
Образовни профил: У ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ КОЈИ
ПРЕДМЕТ ИМАЈУ СВЕ ЧЕТИРИ ГОДИНЕ, ОСИМ ЗА ОБРА
ЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У МУЗИЧКОЈ И БАЛЕТСКОЈ ШКОЛИ
МУЗИЧКА УМЕТНОСТ
Циљ и задаци
Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и уло
зи музичке уметности у развоју цивилизације и друштва; стицање
знања о основним музичко-теоријским појмовима, формирање му
зичког укуса, развијање навике слушања вредних музичких оства
рења и унапређивање извођења музичких примера у складу са спо
собностима ученика.
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Задаци наставе су да ученици:
– прошире знање о музичко-теоријским појмовима;
– стекну знања о музици различитих епоха;
– оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и
других традиција и култура у домену музике;
– развију навике слушања музике, формирају музички укус и
оспособе се за разумевање музичког дела;
– упознају изражајна средстава музичке уметности;
– буду оспособљени за разликовање музичких стилова;
– буду оспособљени да препознају и именују основне музич
ке елементе који се односе на динамику, темпо, облик дела;
– унапреде способност разликовања боје звука инструмената;
– разумеју однос између избора извођачког састава и садржа
ја музике;
– буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка де
ла по епохама;
– буду оспособљени, у складу са способностима, за извођење
одабраних композиција.
I РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Историја музичке уметности и инструмената
Развој инструмената.
Развој музике.
Развој нотног писма.
Ударачки инструменти.
Мембранофони.
Мембранофони народни.
Идиофони.
Идиофони народни.
Инструменти на фрескама и минијатурама.
Развој музике
Настанак музике старе цивилизације: Грчка и Рим.
Порекло и извори музике Словена.
Средњевековна једногласна музика.
Музика у Византији.
Средњевековна музика у Србији.
Средњевековна духовна музика западне Европе.
Творци духовних песама и сачувани рукописи у нас.
Примери за слушање у оквиру назначених тема за обраду:
Грегоријански корал;
Органум;
Адам де ла Ал: Игра о Робену и Маркони;
Кир Стефан: Српкиња сили.
Извођење музике певањем и свирањем
Примери за певање:
Химна Светом Сави – Ст. Мокрањац;
Што ми омилело нане – Србија (Пирот);
Пуче пушка Јагодо – Србија (Космет);
Рујна је зора – Србија (Војводина);
Ој, овчаре – Србија (Хомоље);
Цвеће цафнало Србија (Космет);
Јесам ли ти јелане – Ст. Мокрањац;
Попутница – Ј. Шлезингер;
Ко ће као љубав – В. Ђорђевић;
Ода радости – Л. Ван Бетовен;
Поранила девојчица – Србија (Војводина);
Јана шета по Градини – Србија (двоглас);
Текла вода текелија – Србија.
II РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Историја музичке уметности
Развој инструмената.
Развој музике.
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Облици наше народне музике.
Аерофони инструменти.
Дрвени инструменти.
Дрвени народни инструменти.
Лимени инструменти.
Инструменти на фрескама и минијатурама.
Развој музике

Вокална полифонија (Ђ.П. да Палестрина, О. ди Ласо).
Народна музика западне Европе (трубаруди, трувери и мине
зенгери).
Народна музика у нас.
Инструментална музика западне Европе (XIV – XVI век).
Инструментална музика у нас (Српска Александрида, Мин
хенски псалтир, Болоњски псалти).
Развој музичке теорије (Гвидо Д‘Арецо).
Опера XVII и XVIII век.
Музички живот у нас у XVIII веку.
Ј.С.Бах и Ф.Хендл и њихови савременици.
Примери за слушање:
Ђ.П. да Палестрина: миса Папе Марчела (одломак);
Ансамбла Ренесанс музика по избору;
К.Монтеверди: Аријаднина тужбалица;
Ј.С.Бах: Француска или Енглеска свита, Токата у де-молу за
оргуље;
Ф.Хендл: Музика на води (одломак), Алелуја из Ораторијума
„Месија”;
К.В.Глук: Арија Орфеја и хор духова из опере Орфеј и Еуридика;
Д.Чимароза: Увертира за оперу Тајни брак.
Извођење музике певањем и свирањем
Примери за певање;
Ој, Србијо – В. Шистек;
Ој, Мораво – Србија (Шумадија);
Горо, горо бршљанова – Србија као двоглас;
Росна ливада – као двоглас Србија (Космет);
Чочаница – двоглас Србија (Војводина);
Варај Данке, гиздава девојко – Ст. Мокрањац;
Сунце јарко, не сијаш једнако – К. Станковић;
Гривна – Ст. Бинички;
Липа – Ф. Шуберт;
Разгранала грана јоргована;
Ој, Коледо – Србија;
Купи ми бабо волове – Србија (Војводина);
Дунаве, Дунаве – Србија (Војводина);
Мара девојка три венца плела – Србија (Војводана);
Соко лети – Црна Гора.
III РАЗРЕД
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Историја музичке уметности
Развој инструмената.
Развој музике.
Облици наше духовне музике.
Кордофони инструменти.
Гудачки инструменти.
Гудачки народни инструменти.
Трзачки инструменти.
Трзачки народни инструменти.
Инструменти на фрескама и минијатурама.
Развој музике
Предкласичари и Јозеф Хајдн.
В. А. Моцарт.
Л. В. Бетовен.
Музика у Милошевој Србији.
Претходници К. Станковића.
К. Станковић и Д. Јенко.
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Романтизам.
Опера у XIX веку.
Музика словенских народа.
Чешка, Пољска, Бугарска, Хрватска, Словенија.
Русија: М.Глинка, велика петорака, П. И. Чајковски.
Чешки музичари и Ј. Маринковић.
Ст. Мокрањац.
Примери за слушање:
Ј. Хајдн: Опроштајна симфонија (одломци), Концерт за трубу
и оркестар (одломци);
В. А. Моцарт: Мала ноћна музика, Реквијем (ода);
Л. В. Бетовен: Соната за клавир – Месечева соната; Миса Со
лемис (одломци);
Ф. Шуберт: Пастрмка или Музички тренуци за клавир;
Р. Шуман: Дечије сцене;
Ф. Шопен: мазурке (избор);
Ђ. Росини: Увертира за оперу „Севиљски берберин”;
К. Станковић: Варијације за клавир на тему Што се боре ми
сли моје;
Д. Јенко: Увертира из „Бида”;
Ј. Маринковић: избор из соло песама;
С. С. Мокрањац: Руковети по избору (I, II, IV, V...) Акатист,
Херувинска песма, Тебе Бога хвалим;
И. Бајић: одломци из Чучук Стане и Кнез Иво од Семберије;
С. Бинички: одломци из опере На уранку; Марш на Дрину;
Ф. Лист: Мађарска рапсодија бр. 2;
Ђ. Верди: избор из опера Травијата, Трубадур, Аида; одломци
из Боема или Тоске;
Ж. Бизе: Кармен (одломци);
М. Мусоргски: Слике из изложбе;
Н. Римски–Корсаков: избор арија из познатих опера;
П. И. Чајковски: Концерт за клавир бр. 1 (одломци), Лабудово
језеро (одломци),
Б. Сметана, А. Дворжак – композиције по избору.
Извођење музике певањем и свирањем
Примери за певање и свирање:
Ој, ти Дено – двоглас Србија;
Јелено, девојко – Србија (Војводина);
Тамо далеко;
Еј, ајдете да имамо – двоглас, из Србије;
Да плетемо ситно коло – двоглас, из Србије;
Добро вече – Србија (Космет);
Три девојке жито желе – Србија (Војводина);
Поранила девојчица – Србија (Војводина);
Море извор вода извирала – Ст. Мокрањац;
На ускрс сам се родила;
Кажи ми, кажи – Ј. Маринковић;
Елегија – Ст. Христић
Хор из опере „Чаробна фрула” арија Верност и поштења ча
сти – В. А. Моцарт
IV РАЗРЕД
(1 час недељно, 33 часа годишње)
Историја музичке уметности
Развој инструмената.
Развој музике.
Облици световне музике.
Остали инструменти.
Инструменти са диркама.
Електронски инструменти.
Дечји народни и импровизовани инструменти.
Музички ансамбли и оркестри.
Народни ансамбли и оркестри.
Развој музике
Музика на преласку из XIX у XX век
Импресионизам К. Дебиси и М. Равел.
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Руски композитори:А. Љадов, А. Глазунов, А. Скрјабин.
Војвођански композитори XIX века.
Композитори београдске школе: С. Бинички, П. Стојановић,
Б. Јоксимовић, В. Ђорђевић.
Оснивачи модерних праваца А. Шенберг, И. Сгравински, Л.
Јаначек.
П. Коњовић и М. Милојевић и С. Христић.
Савремена музика у Европи.
Савремена музика у словенским земљама.
Савремена музика у нас.
Развој џеза, забавне музике и рока.
Забавна музика. (од валцера до данас)
Примери за слушање:
К. Дебиси: Поподне једног фауна;
М. Равел: Болеро;
Џ. Гершвин: Рапсодија у плавом или Американац у Паризу
(по избору);
П. Коњовић: Песма о були из Коштане;
З. Христић: Прва свита из Охридске легенде;
Ј. Готовац: Еро са онога свијета (одломци);
Ј. Славенски: Симфонија оријент (одломци);
М. Тајчевић: Воспојте из Четири духовна стиха, Три баладе;
Д. Деспић, К. Бабић, 3. Христић композиције по избору.
Извођење музике певањем и свирањем
Примери за певање и свирање:
Боже правде – химна
Прати Стану Нано – двоглас Србија
Дуни ми, дуни ветре – Србија
Осу се небо звездама – Србија
Ој, коледо – двоглас Србија
Терала Стана јелена – Србија
Под ноћ пођо – Србија (Космет)
Хеј, салаши – Србија (север Бачке)
Шано, душо – Ј. Маринковић
Хајдук Вељко – Ст. Мокрањац
Ој, погледај звезде сјајне – М. Топаловић
Чекање – П. Коњовић
Ах, што волим – Ј. С. Бах
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка кул
тура из основне школе, с тим да се овај предмет у средњем обра
зовању првенствено базира на упознавању и проучавању најзна
чајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за
поједину епоху и њене карактеристике. Као примери за слушање
музике одабрана су дела композитора који овековечују време у ко
ме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају
солисти и ансамбли који та дела репродукују.
За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји
опремљен кабинет (или специјализована учионица), са клавиром
(или другим основним инструментом) и квалитетним аудиовизу
елним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупо
цену опрему која не сме да се стално преноси из учионице у учио
ницу и тако уништава. Савремена настава захтева од наставника да
сва потребна средства припреми пре часа за употребу.
Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на
доживљају музичког дела, упознавању његовог ствараоца и карак
теристикама епохе којој дело припада. То се реализује првенствено
преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.
Наставниково усмено излагање треба да послужи као инфор
мација и инспирација за слушање музике које је централни део часа
(20% излагања, 60% слушања – у фрагментима или у целини зави
си од примера, али 20% закључивања – разговор са ученицима или
понављање слушања одређених делова композиције или целине).
Програм је конципиран према историјско-стилским раздо
бљима, које у излагању треба ограничити на најбитније елементе,
а слушању музике дати примарно место. Директним, сугестивним
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и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспосо
бљава да активно слушају музику, како би могли да на одабраним
примерима развијају музичку меморију, естетски укус, препознају
дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактери
стике стила и композиторовог стваралаштва.
Певањем и свирањем садржаја народног и уметничког ства
ралаштва култивисати вокалне и инструменталне способности
ученика уз продубљивање знања о нашој уметничко и народно
музичкој баштини. Поред предложених примера наставник може
да одабира и друге садржаје сродног карактера и порекла у складу
са вокално-извођачким способностима својих ученика. Неговати
групно и појединачно певање, са и без инструменталне пратње.
Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на до
живљавање музичких садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.).
Код слушања музике настојати да се одабере пример који мо
же да се слуша у целини (један цео став, краћу увертиру, итд.), да
ученици доживе целину и схвате музичку форму. Одабирати му
зичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је
својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати,
изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо
повезати усменим образложењем.
У програму је наведено много више музичких дела него што
је могуће саслушати и усвојити. Због тога из наведених приме
ра наставник прави сопствени избор који ће ученици саслушати и
усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела
која ученици нису слушали, а налазе се у програму несврсисходно
је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.
Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том раз
реду, на темељу корелације (књижевност, ликовна уметност, исто
рија итд.) и тако даје глобални увид у време када је дело настало.
Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са
новим задацима.
Ученике треба упутити и на праћење музичких садржаја кроз
савремене облике медија у слободно време ван школе. Организо
вање посете концертима, оперским и балетским представама је
добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном
контакту са музичарима и музиком. Уколико то дозвољавају мо
гућности треба неговати сарадњу са музичким школама и другим
установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и
факултативну наставу могу се осмишљавати и организовати ра
зноврсни видови музичких активности, који су значајан допринос
културној и јавној делатности школе и личном усавршавању уче
ника који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, ансам
бли, оркестри, концерти...).
У зависности од услова васпитно-образовне установа форми
ра се хор, оркестар или камерни састав (дуо, трио, квартет или ок
тет) од ученика свих разреда. Њихов рад треба организовати кон
тинуирано током целе школске године по дефинисаном распореду.
Своје умеће ученици показују на јавним наступима, концертима и
приредбама у школи и ван ње.
Образовни профили: КОНЗЕРВАТОР КУЛТУРНИХ ДОБАРА,
ЛИВАЦ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ГРАВЕР УМЕТНИЧКИХ
ПРЕДМЕТА, КУЈУНЏИЈА, ПЛАСТИЧАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕД
МЕТА, СТАКЛАР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ДРВОРЕЗБАР,
КЛЕСАР, СТИЛСКИ КРОЈАЧ, ФИРМОПИСАЦ КАЛИГРАФ,
ГРНЧАР, ЈУВЕЛИР УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА, ПОЗЛАТАР,
БРУСАЧ ВЕШТАЧКОГ, ДРАГОГ И ПОЛУДРАГОГ КАМЕНА, КО
ВАЧ УМЕТНИЧКИХ ПРЕДМЕТА И АРАНЖЕР
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
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Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног – мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 68 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
II. ЗАШТИТА, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
1. Загађивање и заштита животне средине
Појам, извори и врсте загађивања животне средине. Ефекти
загађивања.
Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији
загађивачи ваздуха. Ефекти загађивања ваздуха на живи свет и ма
теријална и културна добра. Мере заштите ваздуха од загађивања.
Врсте и извори загађивања вода. Заштита вода од загађивања.
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Извори загађивања земљишта. Заштита земљишта од загађи
вања.
Извори загађивања хране. Адитиви. Контаминанти хране.
Пестициди.
Заштита хране од загађивања.
Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења.
Извори буке. Деловање буке на организам човека и животи
ња. Вибрације.
Мере заштите од буке и вибрација.
2. Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем)
3. Уређивање средине и изградња простора
Принципи и методе планирања и уређивања простора. Еколо
шке основе просторног планирања и уређења простора. Екологија
предела.
III. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености и заштите живе и неживе природе.
Савремени приступ и могућности заштите угрожене флоре, фауне
и животних заједница. Могућности ревитализације екосистема и
предела.
Национални паркови и природни резервати.
IV. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лија, ткива, систем органа, организам).
V. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деоба ћелије, значај ћелијске деобе, регулација деобе и по
следица неконтролисаних деоба – тумори.
VI. МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза и њени продукти.
Значај за живот на Земљи. Хемосинтеза. Дисање.
VII. Ж
 ИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ
ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА

рада.

Енергетика човечијег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
Улога кардиоваскуларног и респираторног система у процесу

VIII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУК
 Е О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Нуклеинске киселине и њихова основна структура. Реплика
ција ДНК. Врсте и функције РНК. Биосинтеза протеина.
Гени. Дефиниција гена.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варијабилности.
Утицај средине на изазивање наследних промена.
Хромозоми човека. Детерминација пола човека.
Болести које настају као последица промене генетичког ма
теријала.
Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.
Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека.
IX. БИОКИБЕРНЕТИКА И БИОНИКА
Задаци и принципи бионике. Повезивање знања из области
биологије са истраживањима у области технике (електротехника,
машинство, архитектура, дизајн).
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Анализа основних облика у природи. Анатомске основе грађе
биљака, животиња и човека. Повезивање спољашње и унутрашње
грађе живих бића са средином и условима живота.
Еколошке адаптације. Анализа прилагођености живих бића
средини у којој живе. Промене биолошких система изазване про
менама фактора средине. Коришћење тих знања у пројектовању
(архитектура и дизајн).
Еволуционе адаптације. Анализа промена насталих код жи
вих бића у току њиховог еволуционог развоја (анатомске и физио
лошке промене).
Принципи природног одабирања.
Анализа основних облика кретања – пливање, лет, пузање,
ход, котрљање. Објашњење основних феномена везаних за покре
те. Приказ моделирања различитих облика кретања.
Методологија пројектовања бионичких система.
Неки технички резултати бионике. Биолошки инжењеринг
(примери).
Медицински инжењеринг (ортозе, протезе, неуролошке про
тезе).
Нови материјали. Утицај на пројектовање и дизајн.
Роботика.
Биоархитектура.
Место и улога дизајна у бионици. Како знања из техничких и
биолошких дисциплина утичу на дизајн.
Психолошки фактори који одређују место и улогу дизајнера у
изградњи социјалне, урбане и радне средине.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије имају оп
штеобразовни и стручни карактер и треба да допринесу форми
рању опште културе ученика и његовом професионалном развоју.
Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање
садржаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава.
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
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Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном уса
вршавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акреди
тованих семинара и праћење савремене научне и стручне опште
биолошке и методичке литературе.
Образовни профили: ЛИКОВНИ ТЕХНИЧАР, ТЕХНИЧАР
ДИЗАЈНА АМБАЛАЖЕ, ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ТЕКСТИЛА,
ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ГРАФИКЕ, ТЕХНИЧАР ДИЗАЈНА ЕНТЕ
РИЈЕРА И ИНДУСТРИЈСКИХ ПРОИЗВОДА
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног – мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лија, ткива, систем органа, организам).
II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деоба ћелије и значај ћелијске деобе. Регулација деоба и по
следица неконтролисаних деоба – тумори.
III. ВИРУСИ
Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи
различитих обољења.

28. јун – 2013.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

IV. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изази
вачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и ге
нетичком инжењерингу.
V. МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и
значај за живот на Земљи.
VI. ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ
ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
Енергетика човечјег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
VII. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети). Оогенеза, сперматогенеза.
Оплођење и рани ступњеви ембриогенезе.
Органогенеза.
Раст ћелије, органа и организма.
Ембрионални омотачи.
Рађање и постнатални период (неонатални период, јувенил
ни период, препубертални и пубертални период, адултни период).
Старење.
Планирање потомства. Значај планирања потомства. Најче
шћи узроци стерилитета.
VIII. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Гени. Дефиниција гена.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варибијалности.
Генетика човека. Хромозоми човека. Детерминација пола чо
века. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу.
Последице укрштања у блиском сродству.
Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.
Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног
инсулина, интерферон и др.).
Генетичка структура популације.
Популација и генофонд. Варирање квалитативних и кванти
тативних особина.
Селекција и оплемењивање биљака и животиња.
IX. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Теорија еволуције.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички
дрифт, проток гена.
Природна селекција и адаптације.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак живота.
Еволуција и филогенија.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
X. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
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Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација зага
ђивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти загађи
вања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра. Мере
заштите ваздуха од загађивања.
Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања вода.
Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање вода.
Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања земљи
шта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране од за
гађивања.
Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте радија
ције. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање во
де и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпаци и
проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
Уређивање средине и изградња простора. Принципи и мето
де планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национални паркови и природни резервати.
X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
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Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима..
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама)
применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еко
лошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програ
мирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну
екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене про
јектне активности је потребно реализовати тимском наставом у
школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава..
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С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школ
ског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринар
ска струка, онда се настава може реализовати у различитим објек
тима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за
производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти,
експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветери
нарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног каракте
ра (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, наци
онални паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
Образовни профили: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕ
ТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У БАЛЕТСКОЈ И МУЗИЧКОЈ
ШКОЛИ
ИСТОРИЈА СА ИСТОРИЈОМ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ
Циљ и задаци
Циљ наставе предмета Историја са историјом културе и ци
вилизације је стицање хуманистичког образовања и развијање
историјске свести; разумевање историјског простора и времена,
историјских догађаја, појава и процеса и улоге истакнутих лично
сти; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање
и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова
неопходних за разумевање савременог света (у националном, ре
гионалном, европском и глобалном оквиру); унапређивање функ
ционалних вештина и компетенција неопходних за живот у савре
меном друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног
мишљења, способности изражавања и образлагања сопствених
ставова, разумевања мултикултуралности, развијање толеранције и
културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно ко
ришћење информационо-комуникационих технологија; развијање
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свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности него
вања културно-историјске баштине.
Задаци наставе предмета Историја са историјом културе и
цивилизације су да ученици:
– стекну и прошире знања о националној и општој истори
ји (политичкој, економској, друштвеној, културној...), да разумеју
узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, и уло
гу истакнутих личности у развоју људског друштва;
– поседују свест о повезаности појава из прошлости са поја
вама из садашњости;
– разумеју да национална историја представља саставни део
регионалне, европске и глобалне историје;
– развијају истраживачки дух и критички однос према про
шлости самосталном анализом различитих историјских извора и
литературе и проналажењем и систематизовањем стечених инфор
мација;
– буду оспособљени за проналажење, прикупљање и кори
шћење информација датих у различитим симболичким модалите
тима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово повезивање
са претходним историјским знањем;
– буду оспособљени да препознају различита тумачења истих
историјских догађаја;
– повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних
наставних предмета;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практич
них вештина у свакодневном животу;
– унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски
рад (комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргумен
товани дијалог...);
– развијају одговорност, систематичност, прецизност и пози
тивни став према учењу;
– развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби стал
ног усавршавања.
I РАЗРЕД
МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Историја цивилизације
Појмови цивилизације, културе, уметности; периодизација.
ПРАИСТОРИЈА
Доба првобитних људских заједница
Камено доба – главне одлике и подела; начин живота, остаци
материјалне културе, уметност (скулптуре Венере, сликарство из
пећина Европе, Азије и Африке). Налазишта у нашој земљи (Ле
пенски вир, Винча, Старчево).
Метално доба – значај открића и обраде метала, главне одли
ке и подела, промене у начину живота, остаци материјалне култу
ре; налазишта у нашој земљи.
СТАРИ ВЕК
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Цивилизација античке Грчке
Критско-микенски период и Хомерско доба – основне одлике
културе; верска схватања и уметност.
Класични период – Атина и Спарта (државно и друштвено
уређење); колонизација, Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат.
Култура класичног периода – религија и митологија, наука,
уметност).
Хеленистичко доба – македонска освајања и њихов значај
(Александар Велики), опште одлике хеленистичке културе и њени
центри; религија, наука, уметност.
Цивилизација античког Рима
Етрурци – порекло и опште одлике етрурске цивилизације,
уметност (архитектура, скулптура, сликарство).
Стари Рим – оснивање Рима, освајања, друштвено и државно
уређење у доба републике; доба царства (принципат и доминат);
подела царства, напади варвара и пад Западног римског царства.
Римска култура – религија, наука, уметност; настанак и шире
ње хришћанства, ранохришћанска уметност.
Балканско полуострво у римско доба; најзначајнији локалите
ти у нашој земљи (Сирмијум, Гамзиград, Виминацијум...).
СРЕДЊИ ВЕК
Средњовековна цивилизација западне Европе
Велика сеоба народа и варварске државе на територији нека
дашњег Западног римског царства – привреда, друштво и утицај
римског наслеђа; развој Франачке државе до средине IX века.
Натурална привреда и организација и врсте властелинских
поседа. Феудална хијерархија. Основне одлике ранофеудалне др
жаве – краљевски двор и дружине. Сталешка монархија као др
жава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до
XV века). Друштвена и политичка улога средњовековних градова
(примери италијанских градова – комуна).
Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољо
привреде; обнова, развој и уређење градова.
Средњовековна култура – Каролиншка ренесанса, витешка и
градска култура, школе и универзитети; уметност – романика и го
тика (опште одлике, архитектура, скулптура и сликарство).
Византијска цивилизација
Византија од V до XV века – Јустинијанова освајања, развој
феудалних односа, доба највећег успона; династија Комнина и пр
ви пад Цариграда; обнова царства и династија Палеолога, пропаст
царства; византијска култура и уметност.
Исламска цивилизација у средњем веку
Појава и ширење ислама – основна обележја културе и умет
ности и утицај на друге народе.
Религија и њен утицај на средњовековни свет
Хришћанска црква у средњем веку – пораст привредне и
идејне моћи, улога папства; црквени редови, јереси, црквени рас
кол 1054. године, крсташки ратови, организација православне цр
кве и њена улога.

Цивилизације Старог истока

Срби у средњем веку

Египат – историја египатске цивилизације, организација при
вреде, држава и друштво, религија; уметност (архитектура, скулп
тура, сликарство, примењена уметност).
Месопотамија – сумерски градови – државе, Вавилон, Асири
ја – организација друштва и држава, научна и техничка достигну
ћа, религија, уметност.
Хетити, Феничани, Јевреји, Персија – организација друштва
и држава, религија, уметност.
Индија и Кина – основне особености индијске и кинеске ци
вилизације, религије и уметности.

Словени и њихово насељавање на Балканско полуострво, Ср
би од VII до XII века и односи са Византијом, покрштавање, рад
Ћирила и Методија, почеци писмености; српска држава од XII до
XIV века – осамостаљивање државе (Стефан Немања), проглаше
ње краљевине (Стефан Првовенчани), осамостаљивање цркве (жи
вот и дело Саве Немањића), успон српске државе у XIII и XIV веку
– привредни развој (Урош I), ширење српске државе за време кра
ља Милутина и Стефана Дечанског, Српско царство – Душанова
освајања, оснивање патријаршије, законодавство. Слабљење и крај
Српског царства.
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Држава српских деспота – Стефан Лазаревић, Ђурађ Бранко
вић, пад Смедерева.
Босна од XII до XV века.
Друштвено и државно уређење српских земаља у средњем
веку – властела и зависно становништво; владар, сабори, локална
управа. Улога цркве у држави и друштву.
Привреда српских земаља у средњем веку – пољопривреда,
рударство, занатство и трговина.
Средњовековна култура код Срба – књижевност, право, умет
ност (архитектура, сликарство, вајарство).
II РАЗРЕД
МУЗИЧКЕ И БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
НОВИ ВЕК
Европа од краја XV до XVIII века
Привредни развој – велика географска открића и њихов ути
цај на европску привреду; мануфактурна производња, пораст трго
вине и развој банкарства. Колонизација новог света. Културе Маја,
Инка и Астека.
Хуманизам и ренесанса – развитак уметности и науке (приме
ри Фиренце, Милана, Венеције, ренесанса у Немачкој и Францу
ској, најзначајнији уметници).
Реформација и противреформација у Европи.
Европске монархије – Шпанија, Француска, Енглеска, Русија,
Аустрија, Пруска; апсолутистичке монархије, просвећени апсолу
тизам.
Европска култура – наука, уметност (појава нових стилова –
барок и рококо, најзначајнији уметници).
Српски народ и његово окружење од краја XV до XVIII века
Државно и друштвено уређење Османског царства – поло
жај српског народа; облици отпора османској власти; улога Пећке
патријаршије у историји српског народа; учешће српског народа
у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII
века; Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрват
ске и Славоније; Срби у Далмацији од XVI до XVIII века; Босан
ски пашалук од XVI до XVIII века; сеобе Срба, Карловачка митро
полија и њена улога у историји српског народа, појава грађанства
код Срба у јужној Угарској, књижевност и уметност.
Свет крајем XVIII и у првој половини XIX века
Привредне промене у западној Европи – индустријска рево
луција, друштвено-економске промене.
Америчка и Француска револуција и њихов значај.
Наполеонова владавина и освајања, Бечки конгрес.
Појава нових стилова у уметности – класицизам и бидермајер.
Српски народ крајем XVIII и у првој половини XIX века
Први српски устанак 1804–1813. године – прилике у Осман
ском царству крајем XVIII века, буна на дахије и ток Првог срп
ског устанка, организација устаничке државе, историјски значај
Првог српског устанка.
Други српски устанак – ток устанка, борба за добијање ауто
номије, хатишерифи из 1830. и 1833. године.
Владавина кнеза Милоша и уређење Кнежевине Србије (Сре
тењски устав, укидање феудализма).
Уставобранитељи и њихова владавина.
Културни препород и делатност Доситеја Обрадовића и Вука
Караџића.
Црна Гора – стварање државе, Цетињска митрополија (Петар
I и Петар II Петровић Његош).
Босна и Херцеговина под османском влашћу – друштвени од
носи, верска и етничка подељеност.
Положај Срба у јужној Угарској, Хрватској и Славонији, Дал
мацији и Боки Которској; Матица српска, улога Срба у Угарској у
развоју српске националне културе.
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Револуција 1848/1849. године
Револуција 1848/1849. године у Европи – основне одлике
(Француска, Немачка, Италија и Хабзбуршка монархија).
Војводина 1848/1849. године – положај Срба у Угарској уочи
револуције, Мајска скупштина и проглашење Војводине, борбе у
току 1848/1849. године и помоћ добровољаца из Србије. Значај ре
волуције.
Свет у другој половини XIX и почетком XX века
Друштвено-економске прилике – економски напредак; друга
индустријска револуција. Пораст националног богатства у разви
јеним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке по
литичке странке.
Уједињење Италије и Немачке.
Међународни односи – интересне сфере великих сила и по
дела колонија у Азији и Африци. Формирање политичких и војних
савеза и међународне кризе.
Наука и култура у другој половини XIX и почетком XX века
Наука – достигнућа природних наука и њихова примена; раз
вој друштвених наука.
Уметност – романтизам, реализам, импресионизам, експреси
онизам ...
Србија и Црна Гора и њихови суседи у другој половини XIX 
и почетком XX века
Србија у другој половини XIX и почетком XX века – друга
владавина Милоша и Михаил а Обреновића, намесништво и Устав
из 1869. године; владавина Милана Обреновића, ослободилач
ки ратови 1876–1878. године и стицање независности; проглаше
ње краљевине, настанак модерних политичких странака, Тимочка
буна 1883. године, српско-бугарски рат 1885. године, владавина
Александра Обреновића; Мајски преврат и успон демократије (Пе
тар I Карађорђевић). Културне прилике и привредни развој крајем
XIX и почетком XX века.
Црна Гора у другој половини XIX и почетком XX века – осло
бодилачки рат 1876–1878. године и стицање независности; влада
вина књаза Николе Петровића; устав из 1905. године и страначке
борбе, проглашење краљевине.
Срби у Аустроугарској у другој половини XIX и почетком XX
века – Аустро-угарска нагодба и њене последице; покрет Светоза
ра Милетића и црквено-школска аутономија; положај Срба у Вој
ној крајини, цивилној Хрватској и Славонији.
Срби у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса –
аустроугарска окупација, привредна политика окупационих вла
сти, аграрно питање, међунационални односи, покрет за верску и
просветну аутономију. Млада Босна.
Срби под османском влашћу у другој половини XIX и почет
ком XX века – Рашка област, Косово и Метохија и Македонија; ет
нички и друштвени односи, прилике после Младотурске револуције.
Балкански ратови – супротности између балканских држава;
Балкански савез; Први и Други балкански рат и њихов историјски
значај.
Културно-просветне прилике код Срба у другој половини
XIX и почетком XX века – образовање, наука, уметност.
III РАЗРЕД
МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САВРЕМЕНО ДОБА
Први светски рат и револуцијe у Русији и Европи
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније
битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције
у Немачкој и Мађарској; Распад царстава и стварање нових држава
у Европи.
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Србија и Црна Гора у Првом светском рату

Србија и Црна Гора у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка
битка, војни слом и повлачење преко Албаније, Солунски фронт);
југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација);
проглашење Краљевине СХС.
Свет између два светска рата
Версајски мир; Друштво народа; Друштвене прилике и преви
рања, криза демократије и појава тоталитарних идеја (комунизам,
фашизам и нацизам); раднички покрет; прилике у СССР-у; модер
низација привреде; велика економска криза и модели њеног решава
ња; заоштравање међународних односа; грађански рат у Шпанији;
аншлус Аустрије; Минхенски споразум; пакт Рибентроп – Молотов.
Југославија између два светска рата
Конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921);
политичке, економске и културне прилике, национално питање;
лични режим краља Александра и устав из 1931. године; наме
снички режим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине
Хрватске и влада Цветковић – Мачек (1939); спољна политика ју
гословенске државе.
Култура у периоду између два светска рата
Основне одлике културе; наука – достигнућа природних на
ука и њихова примена; развој друштвених наука; нови правци у
уметности – футуризам, дадаизам, надреализам...
Други светски рат
Карактер рата и главни фронтови; победе Сила осовине у пр
вој фази рата; образовање Антифашистике коалиције; прекретнице
у рату (Стаљинград и Ел Аламејн). Геноцид, холокауст и концентра
циони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конференције
(Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу савезничким силама.
Југославија у Другом светском рату – приступање Тројном
пакту и војни пуч 27. марта 1941. године, Априлски рат и војни
слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Незави
сна Држава Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима
и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционар
но освајање власти, грађански рат, најзначајније војне операције,
савезничка политика према Југославији, основи новог државног
уређења, завршне операције за ослобођење југословенског просто
ра, жртве рата и допринос савезничкој победи.
Свет и Југославија после Другог светског рата
Промена односа снага међу великим силама, хладни рат; ства
рање блокова; улога ОУН у очувању мира, антиколонијални покрети.
Свет у савременом добу – распад СССР, нестанак Источног блока,
ЕУ, глобализација; научно-технолошка револуција; популарна култу
ра, нови правци у уметности – енформел, поп-арт, хиперреализам...
Југославија после Другог светског рата – конституисање југо
словенске федерације и њено међународно признање; политичке,
економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња
са Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт
социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и
распад југословенске државе; настанак нових држава; демограф
ске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косов
ско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
III РАЗРЕД
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
(1 час недељно, 35 часова годишње)
САВРЕМЕНО ДОБА
Први светски рат и револуцијe у Русији и Европи
Карактер рата и главни фронтови, ток рата и најзначајније
битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције
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у Немачкој и Мађарској. Распад царстава и стварање нових држава
у Европи.
Србија и Црна Гора у Првом светском рату
Србија и Црна Гора у рату (Церска, Колубарска и Мојковачка
битка, војни слом и повлачење преко Албаније, Солунски фронт);
југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска декларација);
проглашење Краљевине СХС.
Свет између два светска рата
Версајски мир; Друштво народа. Друштвене прилике и преви
рања, криза демократије и појава тоталитарних идеја (комунизам,
фашизам и нацизам); раднички покрет; прилике у СССР-у; модер
низација привреде; велика економска криза и модели њеног реша
вања; заоштравање међународних односа; грађански рат у Шпанији,
аншлус Аустрије, Минхенски споразум, пакт Рибентроп – Молотов.
Југославија између два светска рата
Конституис ање Краљевине СХС и Видовдански устав (1921);
политичке, економске и културне прилике, национално питање;
лични режим краља Александра и устав из 1931. године; наме
снички режим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине
Хрватске и влада Цветковић – Мачек (1939); спољна политика ју
гословенске државе.
Култура у периоду између два светска рата
Основне одлике културе; наука – достигнућа природних на
ука и њихова примена; развој друштвених наука; нови правци у
уметности – футуризам, дадаиз ам, надреализам...
IV PАЗРЕД
БАЛЕТСКЕ ШКОЛЕ
(1 час недељно, 32 часа годишње)
Други светски рат
Карактер рата и главни фронтови; победе Сила осовине у пр
вој фази рата; образовање Антифашистике коалиције; прекретнице
у рату (Стаљинград и Ел Аламејн). Геноцид, холокауст и концентра
циони логори. Покрети отпора у Европи. Савезничке конференције
(Техеран, Јалта, Потсдам); супротности међу савезничким силама.
Југославија у Другом светском рату – приступање Тројном
пакту и војни пуч 27. марта 1941. године, Априлски рат и војни
слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими, Незави
сна Држава Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима
и Ромима; устанци и организовани покрети отпора, револуционар
но освајање власти, грађански рат, најзначајније војне операције,
савезничка политика према Југославији, основи новог државног
уређења, завршне операције за ослобођење југословенског просто
ра, жртве рата и допринос савезничкој победи.
Свет и Југославија после Другог светског рата
Промена односа снага међу великим силама, хладни рат;
стварање блокова; улога ОУН у очувању мира, антиколонијални
покрети. Свет у савременом добу – распад СССР, нестанак Источ
ног блока, ЕУ, глобализација.
Југославија после Другог светског рата – конституис ање југо
словенске федерације и њено међународно признање; политичке,
економске и културне прилике; сукоб са Информбироом, сарадња
са Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт
социјалистичког развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и
распад југословенске државе; настанак нових држава; демограф
ске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косов
ско питање, раздвајање Србије и Црне Горе.
Култура савременог доба
Научно-технолошка револуција; популарна култура – филм,
телевизија, музика, стрип, хипи покрет; нови правци у уметности
– енформел, поп-арт, хиперреализам...
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни садржаји предмета Историја са историјом културе
и цивилизације осмишљени су тако да ученицима музичке и балет
ске школе пруже целовит преглед развоја цивилизације, уз богаће
ње знања, превасходно о историји културе, науке и уметности.
Полазну тачку чине циљ и задаци овог предмета, чија реали
зација треба да буде прилагођена узрасту и развојним карактери
стикама ученика. Садржаје треба прилагођавати ученицима, како
би најлакше и најбрже достигли наведене циљеве. Наставник има
слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку
тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завича
ја, чиме се код ученика постиже јаснија представа о историјској и
културној баштини у њиховом крају (археолошка налазишта, кул
турно-историјски споменици, музејске збирке...).
У школама на наставном језику неке од националних мањина
могу се, осим садржаја из њихове историје који су дати у програ
му, обрадити и проширени наставни садржаји из прошлости тог
народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разно
врсних извора и релевантне историографске и етнографско-антро
полошке литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну
представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у
коме живе: какав им је био начин живота и које су значајне лично
сти обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као
наративни предмет пружа у подстицању ученичке радозналости,
која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да буду
представљени као „прича”, богата информацијама и детаљима, ка
ко би историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно,
детаљно и динамично. Настава би требало да помогне ученицима
у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило,
већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави имају питања, она која поставља
наставник ученицима, и она која долазе од ученика, подстакнута
оним што су чули у учионици или што су сазнали ван ње, кори
стећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања
наставника имају подстицајну функцију за развој историјског ми
шљења и критичке свести, како у фази утврђивања и систематиза
ције градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности
од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати раз
личите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект,
подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организо
ване активности ученика (индивидуални рад, рад у пару, рад у гру
пи, радионице или домаћи задаци, као што су семинарски радови,
презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „ожи
ви” у свом уму, у чему велику помоћ може пружити употреба раз
личитих историјских текстова, карата и других извора историјских
података (документарни и играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских
споменика и посете установама културе. Коришћење историјских
карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на очигледан
и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали,
олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.
Треба искористити и утицај наставе овог предмета на развија
ње језичке и говорне културе (беседништва), будући да историјски
садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика. Неопходно је
имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном
систему, где су знања подељена по наставним предметима, помаже
ученицима да схвате повезаност и условљеност географских, еко
номских и културних услова живота човека кроз простор и време.
Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских
чињеница, јер оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији
трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљ наставе овог предмета био што потпуније оства
рен, препоручује се и примена дидактичког концепта мултипер
спективности.
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Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одгова
рајућим садржајима из сродних предмета, а посебну пажњу тре
ба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интерне
та, прављење Power point презентација, коришћење дигиталних
аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског рада).
Образовни профили: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕ
ТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У БАЛЕТСКОЈ И МУЗИЧКОЈ
ШКОЛИ
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије, анатомије, фи
зиологије и развића човека;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ И ТКИВА
Нивои организације биолошких система.
Грађа и структура ћелије и ћелијских органела.
Ћелијске деобе и значај ћелијских деоба.
Грађа и карактеристике животињских ткива.
II. РАЗВИЋЕ ЧОВЕКА
Стварање и сазревање полних ћелија, оплођење. Интраутери
но развиће. Контрола трудноће. Контрацепција и заштита од пол
них болести.
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III. ОСНОВИ ГЕНЕТИКЕ ЧОВЕКА
Генетика човека: гени, наслеђивање и варирање особина код
људи.
Наследне болести и праћење особина преко родословног стабла.
Генетичка условљеност понашања људи.
Генетичко саветовалиште и његов значај за породицу и друштво.
IV. ЗДРАВСТВЕНА И ЕКОЛОШКА КУЛТУРА
Појам и дефиниција здравља. Однос менталног и телесног
здравља.
Здравствени и естетски значај спровођења личне хигијене.
Квалитет живота и утицај савременог начина живота на здра
вље човека.
Вежба: израда недељног плана исхране.
Животна средина и утицај загађивача животне средина на
здравље човека.
Утицај школе на формирање здравствених навика и еколошке
културе.
Адолосценција, младалачко доба и проблеми везани за пери
од сазревања (токсикоманија и болести зависности).
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
токсикоманију и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
V. АНАТОМИЈА И ФИЗИОЛОГИЈА
1. Кости и мишићи човека
Грађа и врсте костију.
Везе између костију. Зглобови и покрети који се врше у згло
бовима.
Грађа и врсте мишића.
Везе мишића и костију и везе мишића и нерава. Исхрана ми
шића. Рад, замор и одмор мишића.
Повреде и професионална обољења костију, зглобова и ми
шића. Самопомоћ и прва помоћ.
2. Кардиоваскуларни систем и систем органа за дисање
Телесне течности. Крвне групе, трансфузија.
Аутоматизам срца. Регулација рада срца и крвоток. Крвни
притисак и пулс.
Утицај фактора средине на кардиоваскуларни систем и про
фесионална обољења срца и крвних судова.
Значај дисања. Физиологија дисања. Регулација дисања. Ка
пацитет плућа. Технике дисања.
Формирање гласа и говора. Принцип говора и говорне мане.
Нега гласа и најчешћа професионална обољења органа за ди
сање и гласних жица и фактори који штетно делују на глас и орга
не за дисање.
3. Промет материја и енергије и значај ензима
Храна и значај хране за организам. Ензими и њихов значај за
организам.
Принципи правилне исхране и потребе организма за градив
ним, енергетским и заштитним материјама.
Правилна исхрана и последице неправилне исхране.
4. Карактеристике урогениталног система
Стварање штетних материја у организму и излучивање. Ре
флекс мокрења.
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5. Ендокрине жлезде
Врсте хормона и њихов значај у контроли функционисања ор
ганизма.
6. Физиологија нервног система
Појам нервног центра и централна синапса.
Функција аутономног и периферног нервног система.
Рефлекси.
Виша нервна делатност.
Нервна регулација глади и жеђи, сексуалног понашања и емо
тивног понашања. Неурофизиолошке основе учења и памћења,
центри и механизми памћења.
Физиолошки механизми формирања моторних навика. Одмор
и сан.
7. Рецептори и рецепције
Рецептори и подела рецептора.
Физиологија вида.
Физиологија слуха и равнотеже.
Професионална оштећења вида, слуха и равнотеже.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуир ан тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (микроскопски препарати,
препарати у фиксативу, скелети и њихови делови, палеонтолошке
збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију зоолошких програмских
садржаја (систематика и филогенија организама) применити егзем
пларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки садржаји,
онда је могуће применити проблемски, програмирани модел на
ставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и раз
личите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности је
потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији обје
кат за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопх од
но је да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је
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предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског про
стора, опреме и наставних средстава..
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
Образовни профили: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕ
ТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У БАЛЕТСКОЈ И МУЗИЧКОЈ
ШКОЛИ
ПСИХОЛОГИЈА
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ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ И ДРУШТВЕНИ ЧИНИОЦИ
ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
Чула, нервни и ендокрини систем. Чиниоци психичког разво
ја: наслеђе, средина, активност.
II. ОСНОВНЕ ПСИХИЧКЕ ПОЈАВЕ – ПСИХИЧКИ 
ПРОЦЕСИ, ОСОБИНЕ И СТАЊА
ОПАЖАЊЕ
Основни појмови – Опажање, дражи и чула, осећај, опажај.
Организација опажаја; Утицај искуства, мотивације и личности на
опажање; Грешке у опажању.
Опажање особа – Карактеристике процеса опажања особа;
опажање емоција, процењивање особина личности, процес атри
буције; Прва импресија, систематске грешке у опажању особа и
значај правилног процењивања других особа.
Пажња – Појам, карактеристике и чиниоци пажње.

Циљ и задаци

УЧЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ

Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле,
одговорне, социјализоване особе као и подршка развоју компетен
ција значајних за обављање професионалних активности и наста
вак школовања кроз стицање функционалних знања о основним
карактеристикама психичког живота и понашања човекa, разуме
вање психолошких основа уметничке делатности, формирање ста
вова, овладавање вештинама.
Задаци наставе психологије су да ученици:
– стекну основна знањима о психичким процесима, особина
ма, стањима и њиховом манифестовању у понашању;
– разумеју психички живот особе као целину међусобно по
везаних процеса, стања и особина;
– стекну основна знања о психологији музике и уметничке
игре;
– разумеју сопствену личност као део друштва и света око се
бе, увиде значај отворености за промене и лично ангажовање за
сопствени развој и развој друштва;
– разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапре
де комуникацијске вештине;
– унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад;
– примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука
и решавању проблема у струци и свакодневном животу;
– унапреде способности за прикупљање, анализу, организа
цију, критичку процену, примену и преношење информација реле
вантних за психички живот човека и стваралаштво;
– 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 и стваралачке способности;
– разумеју концепт менталног здравља и значај превенције,
унапреде здраве животне стилове и примењују их свакодневном
животу;
– развију ставове и вредности значајне за живот у савреме
ном мултикултуралном друштву који одражавају поштовање људ
ских права, толеранцију, солидарност, уважавање различитости и
родну равноправност.

Појам, значај и врсте учења; Сензитизација, хабитуација,
класично и емоционално условљавање, инструментално и учење
увиђањем; учење по моделу, вербално учење. Учење моторних ве
штина.
Трансфер учења – појам, врсте и значај
Појам памћења, краткорочно и дугорочно памћење, репро
дукција и препознавање; квалитативне промене у памћењу;
Појам заборављања, узроци.
Психолошки услови успешног учења. Стратегије управљања
процесом учења.

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
ОПШТИ ДЕО
I. УВОДНИ ДЕО
ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
Предмет, гране и методе психологије. Психологија и друге науке.

МИШЉЕЊЕ
Појам мишљења, улога знања и искуства у мишљењу; врсте
мишљења (имагинативно и реалистичко, дивергентно и конвер
гентно). Развој мишљења.
Критичко мишљење: појам и значај.
Стваралачко мишљење – појам и фазе.
СПОСОБНОСТИ
Појам и подела способности.
Сензорне и моторне способности.
Интелектуалне способности. Појам, мерење, индивидуалне
разлике. Теорије о структури интелигенције.
Креативност – појам, врсте и развој.
ЕМОЦИЈЕ
Појам емоција и емоционалног реаговања; врсте емоцио
налних доживљаја; Органске промене у склопу емоција; Начин
испољавања емоција и индуковања емоција. Схватања о природи
емоција; Емоционални живот у адолесценцији; Значај емоција за
ментално здравље и психосоматска обољења. Појам и врсте стра
хова, анксиозност. Стрес и психичка траума.
МОТИВАЦИЈА
Појам мотива, хомеостатични и нехомеостатични мотиви.
Лични и друштвени мотиви. Функционална аутономија и хијерар
хија мотива
Мотивација као чинилац успешног учења
III. ЛИЧНОСТ
ПОЈАМ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
Појам личности, структура личности, темперамент, карактер
(индивидуални и социјални), способности, телесне особине. По
јам и врсте црта, димензије, типови личности; Свест о себи, лични
и социјални идентитет
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ције

Ставови, интересовања и вредности као динамичке диспози

Број 11 – Страна 273

ЛИЧНОСТ МУЗИЧАРА
Особине личности музичара. Мотивационе основе музичке
активности.

Фрустрације, конфликти, реакције и последице фрустрација
и конфликата

ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ

РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ

ОСНОВНИ ПРОБЛЕМИ УМЕТНИЧКЕ ИГРЕ

Развој и социјализација личности; чиниоци социјализације;
динамичко развојни појам зрелости.

Појам игре. Структура и динамика игре.
САДРЖАЈ ИГРЕ

ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
Преглед група општих теорија личности.

Психолошка анализа балетског дела. Психолошка анализа ли
кова и улога.

ПРОМЕНЕ И ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА
И ПОНАШАЊА

ПОКРЕТ

Измењена стања свести; сан, хипноза, парапсихолошки фено
мени.
Поремећаји понашања; Поремећаји менталног здравља, пре
венција и лечење.

ПСИХОЛОШКЕ ОСНОВЕ СТВАРАЛАШТВА УМЕТНИЧКЕ
ИГРЕ

IV. ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
КОМУНИКАЦИЈА
Појам комуникације, врсте комуникација и комуникационих
знакова. Вербална и невербална комуникација; Комуникациони
процес, социјални чиниоци и језик, извори неспоразума при кому
никацији.
Уметност као облик комуникације.
Процес уметничке комуникације – уметник, уметничко дело,
публика
Посредници у тумачењу уметности – уметник, стручна рецен
зија и критика, масмедији, вредносно оцењивање и аргументација.
ЖИВОТ У ГРУПИ
Динамика групе: формирање, односи у групи, руковођење,
такмичење, сарадња, групно решавање проблема, групна дискуси
ја. Ненасилна комуникација.
ПОСЕБАН ДЕО
ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ МУЗИКЕ
МУЗИКА КАО ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОШКОГ ИСТРАЖИВАЊА
Основни проблеми и приступи – психометријско, когнитивно
и развојно становиште
ПСИХОАКУСТИЧКЕ И ФИЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ МУЗИКЕ
Дражи, чулни орган и физиолошка основа чувства. Психоло
шки подаци о висини, гласности, боји и трајању.
ОПАЖАЊЕ МУЗИКЕ
Законитости опажања појединих музичких компоненти – ме
лодија, ритам, хармонија. Опажање музичког дела.
Реаговање на музику – емоционално реаг овање, преферанци
је, музички укус.
МУЗИЧКО ИЗВОЂЕЊЕ
Видови музичког извођења – читање с листа, експертско из
вођење. Тензија у музичком извођењу – извори, ефекти, контрола.
Музичке способности. Проблем дефинисања; природа и
структура музичких способности. Психолошка процена музичких
способности – конвергенција музичког и психолошког приступа.
МУЗИЧКИ РАЗВОЈ
Видови, ток и темпо развоја. Детерминанте музичког развоја.

Доживљај тела, „схема тела”. Естетски обликован покрет.

Психолошки процеси играчке креације. Говор игре. Структу
ра личности и мотивација играча. Процена играчког потенцијала.
Трема.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржај овог програма чини репрезентативан, али и веома
селективан узорак из области опште психологије и психологије
музике (за музичке школе) и уметничке игре (за балетске школе) са
којим се ученици по први пут сусрећу у свом школовању. Он је та
ко састављен да уз одговарајућу методологију рада са ученицима
треба да обезбеди остварење широко постављеног циља предмета
и дефинисаних задатака који се односе, како на стицање функцио
налних знања и овладавање вештинама, тако и на формирање ста
вова и вредности. Ученици са тим задацима треба да буду упозна
ти јер ће им то пружити јаснију слику о предмету као и начину на
који се реализује.
Програмски садржаји су организовани у тематске целине за
које није наведен оптималан број часова за реализацију. Настав
ник, при изради оперативних планова, дефинише степен прораде
садржаја и динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина
наставног програма, односно да свака тема добије адекватан про
стор и да се планирани циљеви и задаци предмета остваре. При
томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и
овладавање вештинама представља континуирани процес и резул
тат је кумулативног дејства целокупних активности на часовима
психологије што захтева већу партиципацију ученика, различита
методска решења, велики број примера и коришћење информација
из различитих извора.
Многи психолошки појмови из програма се појављују у скло
пу различитих тема што омогућава њихово међусобно повезива
ње. На тај начин се њихово значење продубљује, а психички живот
и понашање особе представља на холистички начин, као сложена
интерактивна целина.
Квалитет наставе и остварење бројних задатака предмета се
обезбеђује усаглашавањем садржаја са одговарајућим методичким
активностима, сталном разменом информација, навођењем приме
ра и указивањем на примену. Реализација програма треба да се од
вија у складу са принципима активне, проблемске и истраживачке
наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из живота
и искуства ученика.
У реализацији овог програма наставници пружају информа
ције, осмишљавају, организују и усмеравају ученичке активности,
креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну инфор
мацију, процењују напредовање ученика и оцењују их.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна
питања која им се постављају. Она би требало да буду унапред
припремљена, са свешћу шта се њима жели постићи у односу
на циљеве и задатке предмета, јасна, захтевна али не и сувише

Страна 274 – Број 11

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег
броја ученика.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарају
ћом повратном информацијом од стране наставника али и других
ученика. Повратна информација може бити ново питање, парафра
зирање, похвала, упућивање на нове изворе информација. Она до
приноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања
ученика, њиховог учешћа у раду и мотивисању за предмет.
Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, сва
ка активност је добра прилика за процену напредовања и давање
повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу са
Правилником о оцењивању. Ученике треба оспособљавати и охра
бривати да процењују сопствени напредак у остваривању задатака
предмета, као и напредак других ученика уз одговарајућу аргумен
тацију.
Садржај психологије има природну везу са садржајима дру
гих предметима као што су српски језик, историја музике или му
зички облици. Ученицима треба стално указивати на ту везу, и по
могућности, са другим наставницима организовати тематске часо
ве. Осим тога, ученицима треба указивати и на везу са предметима
које ће тек изучавати као што су социологија, филозофија. На тај
начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру на
ставе психологије добијају шири смисао и доприносе остварива
њу општих образовних и васпитних циљева, посебно оних који се
односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног
развоја ученика.
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У МУЗИЧКИМ ШКОЛАМА
ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ
Циљ и задаци
Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и си
стематским моторичким активностима, у повезаности са осталим
васпитно – образовним подручјима, допринесе интегралном разво
ју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), раз
воју моторичких способности, стицању, усавршавању и примени
моторичких умења, навика и неопходних теоријских знања у сва
кодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
– подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање
тела (превенција постуралних поремећаја);
– развој и усавршавање моторичких способности и теориј
ских знања неопходних самостални рад на њима;
– стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања
неопходних за њихово усвајање;
– проширење и продубљавање интересовања које су ученици
стекли у основној школи и потпуније сагледавање спортске гране,
за коју показују посебан интерес;
– усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физич
ког васпитања дефинисаних општим циљем овог предмета (вас
питно-образовног подручја);
– мотивација ученика за бављење физичким активностима и
формирање позитивних психо-социјалних образаца понашања;
– оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике
користе у свакодневним условима живота и рада.
СТРУКТУРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
Развијање физичких способности;
Спортско-техничко образовање;
Повезивање физичког васпитања са животом и радом
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања предвиђа се:
1. Развијање основних елемената физичких способности ка
рактеристичних за овај узраст и пол, као и елемената моторне
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умешности који служе као основа за повећање радне способности,
неговање здравља и напредовање у спортско-техничком образовању;
Превентивно-компензацијски рад на спречавању постурал
них поремећаја;
Оспособљавање ученика за самостално неговање и самокон
тролу физичких способности и здравља.
Програмски задаци одређују се индивидуално, према полу,
узрасту и физичком развоју сваког појединца, на основу оријента
ционих вредности, које су саставни део Упутства за вредновање и
оцењивање напретка ученика, као и јединствене батерије тестова и
методе за њихову проверу и праћење.
Спортско-техничко образовање реализује се у I, II и III разре
ду кроз заједнички програм (атлетика, ритмичко-спортска гимна
стика, вежбе на справама и тлу) и кроз програм по избору ученика.
У IV разреду спортско-техничко образовање реализује се кроз про
грам по избору ученика.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно 70 годишње)
А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ
Вежбе обликовања
Вежбе корективне гимнастике
Тестови моторичких и функционалних способности
Вежбе снаге без и са малим тржинама
Трчање на кратке стазе (од 30 до 100 m).
Истрајно трчање
Вежбе гипкости
Полигони из препоручених наставних садржаја
„Аеробик” или слична вежбања по избору
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању
водећих моторних особина за дату дисциплину.
Трчање
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе
Скокови
Скок у даљ рационалном техником
Скок увис једном од рационалних техника
2. АЕРОБИК
Вежбе без реквизита уз музику
Класични аеробик – аеробик са кореографијом
Вежбе за јачање мускулатуре без реквизита, са манжетнама за
доње екстремитете и бучицама
Вежбе без реквизита са доста поскока и скокова
3. РИТМИЧКО-СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
За ученике и ученице
3.1 Вежбе без справа – просте вежбе
Замаси:
– целим телом у све три основне равни, трупом, рукама, нога
ма у све три основне равни.
Ходање и трчање:
гимнастичко ходање и трчање.
Положаји на тлу:
положаји у клеку и седу, лежању у упору и на лопатицама.
3.2 Вежбе без справа – сложене вежбе
Таласи:
целим телом бочни таласи напред, назад; чеони таласи;
таласи једном и обема рукама.
Скокови суножним одразом:
скок са згрченим предножењем једне или обе ноге;
скок са заножењем обе ноге;
скок са предножним разножењем;
скок са бочним разножењем.
Равнотежа:
Ставови на две ноге (положаји у успону на две ноге): „фикси
рани” и „пролазни”.
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Ставови на једној нози:
вежбе по избору у предњој, бочној и задњој равнотежи.
Окрети:
прости окрети на две или једној нози за 45, 90, 180 и 360 сте
пени (истоимени и разноимени);
окрети предножењем и одножењем (заножењем) замахом
слободне ноге и једној равни (чеоној или бочној);
окрети кружним замахом;
истоимени окрет са згрченим одножењем слободне ноге;
разноимени окрет са згрченим одножењем слободне ноге.
Полуакробатске вежбе – котрљања:
колут напред и назад;
поваљка напред до става у упору на грудима;
поваљка напред преко рамена и спојено колут напред.
Састави без реквизита:
један састав од 16 тактова без музичке пратње;
један састав од 24 такта са одговарајућом музичком пратњом.
3.3 Вежбе на справама и тлу
3.3.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
Премет странце удесно, премет странце улево, вага преткло
ном и разножењем и сп. Постављањем руку на тло и одразом стај
не ноге колут напред.
3.3.2. Прескоци
За ученице: коњ у ширину, висине 110 cm, згрчка и разношка.
За ученике: коњ у ширину, висине 120 cm, згрчка и разношка.
3.3.3. Греда
За ученице:
Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одско
ком у упор јашући; окрет за 90 степени до седа јашућег бочнохват
испред тела; предножити високо (издржај); замахом ногама уназад
до упора чучећег (или ослонцем стопала иза тела прећи у упор чу
чећи); чучањ, предручити; усправ, одручити; ходање у успону до
краја греде; вага претклоном и заножењем, усклон, одручити; са
скок јелењи, завршити боком поред греде.
4. КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.3 Вежбе за отклањање лордозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
5. СПОРТСКА ГРАНА ПО ИЗБОРУ
Ученици се на основу својих способности, интересовања и
могућности школе опредељују за једну спортску грану у којој се
обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе
године. То могу да буду: ритмичко-спортска гимнастика и народни
плесови, пливање, одбојка, кошарка, клизање и друге спортске гра
не где ће бити задовољавајућа безбедност ученика од спортских
и других повреда с обзиром на специфичност средње школе коју
похађају. Програмске садржаје одређује предметни наставних ува
жавајући пол, узраст и специфичности наставе у музичкој и балет
ској школи.
Да би се избор остварио свака школа је дужна да обезбеди про
сторне и друге услове за реализацију бар четири спортске гране.
На почетку сваке школске године наставничко веће стручног
актива наставника физичког васпитања утврђује спортске гране за
које ученици могу да се определе. Ученици се за изабрану спорт
ску грану опредељују као одељење у целини.
Минимални образовни захтеви /провера/
Атлетика: трчање на 100 m, скок увис или удаљ.
Вежбе на справама и тлу:
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Ученици: наставни садржаји програма вежби на тлу, прескока,
Ученице: наставни садржаји програма вежби на тлу и греде
Ритмичко спортска гимнастика:
Ученице: један састав од 24 такта са одговарајућом музичком
пратњом.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
1. АТЛЕТИКА
Увежбавање и усавршавање дисциплина тробоја
2. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
2.1. Вежбе на тлу:
Ученице:
Два повезана премета странце удесно, два повезана премета
странце улево, став на шакама, колут напред.
2.2. Прескоци:
За ученице: коњ у ширину, висине 110 cm склонка. За учени
ке: коњ у ширину, висине 120 cm, склонка.
2.3. Греда
За ученице:
Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одско
ком наскок у упор чучећи (уз помоћ); окрет за 90 степени улево,
усправ у успон, скок суножним одскоком, трчање до краја греде;
саскок згрчено, завршити леђима према крају греде (бочно).
3. РИТМИЧКО СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
За ученице
3.1. Вежбе са чуњем
Држање чуња, млинови, бацање и хватање чуња, ударање чу
њевима, луковити и кружни замаси са чуњем, котрљања.
Састав са чуњем у 3/4 такту од 16 тактова без музичке претње
Састав са чуњем у 3/4 такту са музичком пратњом
3.2. Вежбе са обручем
Држање обруча, котрљања и вртења обруча на тлу, бацање и
хватање обруча, замаси и кружења обручем, скок преко котрљају
ћег обруча
Састав са обручем у 4/4 такту од 16 тактова без музичке прет
ње Састав са обручем у такту 4/4 од 24 такта са музичком пратњом
4. КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.3 Вежбе за отклањање лордозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
Понављање и увежбавање претходно научених елемената.
Обука нових елемената индивидуалне технике и колективне такти
ке у складу са изборним програмом за дату игру
Учествовање у одељенским, школским и међушколским так
мичењима
Минимални образовни захтеви
Полигон спретности и вештине
Полигон обухвата 24 станице са елементима атлетике, ве
жби на справама и тлу и спортске игре (по избору ученика), као
и елемената моторне умешности. Одржава се у сали. Наставник
одређује садржај полигона зависно од пола, и време за извршење
полигона.
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III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршава
њу технике и развијању моторних особина за дату дисциплину
1.1. Трчање
Трчање на 1.000 m ученици и 800 m ученице;
Штафета 4х100 m ученици и ученице.
1.2. Скокови
Скок удаљ одабраном техником;
Скок увис одабраном техником.
2. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
2.1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
Комбинација вежби произвољним редоследом; две вежбе из
акробатике; окрет на једној нози; два повезана скока; једна равно
тежа; плесни кораци.
2. 2. Прескоци
За ученице: коњ у ширину, висине 110 cm, згрчка, разношка
и склонка
За ученике: коњ у ширину, висине 125 cm, згрчка и разношка
са заножењем.
2.6. Греда
За ученице:
Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одско
ком наскок у упор чучећи на левој нози, десном одножити (упор
чучећи одножни); окрет на 90 степени улево до упора чучећег; ус
прав, одручити; ходање у успону докорацима; вага претклоном и
заножењем, издржај, усклон; суножним одскоком скок са проме
ном ногу; окрет на 90 степени у успону; саскок унапред са предно
жним разножењем (лећима према греди).
3. РИТМИЧКО СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
1. Вежбе са лоптом
Котрљања лопте по тлу и телу, бацање и хватање лопте, рит
мичко ударање лоптом по тлу, замаси и кружења лоптом, баланси
рање са лоптом – „осмице” са лоптом, скок преко котрљајуће лоп
те. Састав са лоптом у 3/4 такту од 16 тактова без музичке пратње
Састав са лоптом у 3/4 такту од 24 такта са музичком пратњом.
4. КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
– вежбе без реквизита
– вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
– вежбе без реквизита
– вежбе са реквизитима
4.3 Вежбе за отклањање лордозе
– вежбе без реквизита
– вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
Понављање и увежбавање претходно научених елемената.
Обука нових елемената индивидуалне технике и колективне такти
ке у складу са изборним програмом за дату игру.
Учествовање у одељенским, школским и међушколским так
мичењима.
Минимални образовни захтеви
Атлетика: трчање на 800 m ученици, и на 500 m ученице, и
скок удаљ.
Вежбе на справама и тлу:
Ученици: наставни садржаји програма вежби на тлу, прескока,
Ученице: наставни садржаји програма вежби на тлу, и греде.
Ритмичко спортска гимнастика;

28. јун – 2013.

Ученице: један састав са лоптом од 24 такта са одговарајућом
музичком пратњом.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
Реализује се програм физичког васпитања по избору. Уче
ствовање на три такмичења на нивоу одељења или школе у изабра
ној спортској грани.
Ученици на основу својих способности и интереса опреде
љују се за један спорт у коме се обучавају, усавршавају и разви
јају сво је стваралаштво током целе школске године. То могу да
буду ритмичко-спортска гимнастика, пливање, рукомет, фудбал,
одбојка, кошарка, рвање, а према специфичним географским кли
матским и другим условима веслање, кајакарење, клизање и други
спортови за које ученици покажу интерес.
Да би се избор остварио свака школа је дужна да обезбеди
просторне и друге услове за реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на пред
лог стручног већа наставника физичког васпитања, утврђује спор
тове за које ученици у току школске године могу да се определе.
Ученици се за изборну наставу опредељују као одељење у це
лини.
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савлађивање основних елемената: докорак, мењајући корак,
галоп у свим правцима, валцер-корак, полкин корак, далеко-висо
ки скок; скок маказе итд.
Систематска обрада естетског покрета тела у месту и крета
њу без справа и са справама, користећи при томе различиту дина
мику, ритам и темпо. Примена савладане технике естетског покре
та и кретања у кратким саставима. Савладати најмање пет народ
них плесова.
Припрема састава за такмичење и за приредбе. Учешће на
такмичењима и приредбама.
На часу ритмичко-спортске гимнастике, без обзира да ли се ра
ди о учењу или усавршавању покрета, музика је стални пратилац.
Основни захтев је да музика буде једноставна, изражајна и до
ступна групи. Примена музике може се остварити на следећи начин:
импровизацијом на сваком часу у складу са карактером пла
нираних вежби. Овакав приступ је могућ једино у условима када
час прати пијаниста, што се може сматрати идеалним условима ра
да. Међутим, у школској, а и у спортској пракси, то је све ређе, а у
школи је то и немогуће постићи;
коришћењем „готове” музике, која се одабере у складу са са
држајем и структуром часа. Могуће је користити музике свих жан
рова (класичну, народну, савремену, дечју итд.) .
За све вежбе ритмичко-спортске гимнастике које имају карак
тер меких и сливених кретања, а које се изводе са великом ампли
тудом, користе се музике у 3/4 такту и то од умереног до лаганог
темпа. Међутим, за сва наглашена кретања користи се музика у 2/4
и 4/4 такту од умереног до брзог темпа. Код избора и припреме му
зике за час ритмичко-спортске гимнастике потребно је да то буду
мање или веће музичке целине које имају свој почетак и крај.
Значај и улога музике на часу ритмичко-спортске гимнастике
је вишеструк. Пре свега, ако се јавља као важно средство естетског
васпитања. На самом часу стиче се основна музичка писменост
повезујући појмове ритам, динамика, темпо и мелодија... са теле
сним кретањем и покретом. Музика је важан подстицај за складни
је и лепше извођење покрета и кретања и доприносу развоју осе
ћаја за лепоту покрета. Коришћење музике у процесу учења вежби
доприноси развијању изражајности која је у овој дисциплини и у
раду са женском децом и омладином посебно значајна.
Музика на часу има одговарајући емоционални утицај. При
суство и усмереност пажње на слушање музике и усклађивање кре
тања са њом доприноси лакшем савлађивању физичких и психич
ких напрезања.
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Почетак вежбе (кретања) треба увек ускладити са почетком
музичке фразе (почети на непаран музички такт), а вежбу (крета
ње) осмислити тако да се заврши са завршетком музичке фразе.
Ово је посебно важно код сукцесивног укључивања у рад да би се
кретање одвијало континуирано. Важно је да се код деце благовре
мено створи навика да вежбају уз музику јер она не само да под
стиче на вежбање већ га чини пријатнијим и ефикаснијим.

школским и другим такмичењима, с тим да свaки ученик из иза
браног спорта у току једне школске године учествује на најмање
три такмичења.

КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА

а) два целодневна излета са пешачењем (укупно у оба правца):
разред до 12 km
разред до 14 km
разред до 16 km
разред до 18 km
б) два кроса – јесењи и пролећни
Стручно веће наставника физичког васпитања утврђује про
грам и садржај излета, као и дужину стазе за кросеве, и то према
узрасту ученика.
Школа организује и спроводи спортска такмичења као једин
ствен део процеса наставе физичког васпитања:
у ритмичко-спортској и спортској гимнастици (у зимском пе
риоду)
у атлетици (у пролећном периоду)
у три спортске игре (у току школске године).
Спортска такмичења се организују за све ученике а спроводе
се у оквиру радне суботе и у друго време које одреди школа.

4.1 Вежбе за отклањање кифозе
– вежбе без реквизита
– вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
– вежбе без реквизита
– вежбе са реквизитима
4.3 Вежбе за отклањање лордозе
– вежбе без реквизита
– вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
РУКОМЕТ
Техника рукомета. Покривање и откривање играча, одузи
мање лопте, ометање противника. Општи принципи постављања
играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два играча и напад
против зонске одбране. Зонска одбрана и напад „човек на човека”.
Уигравање кроз тренажни процес. Правила игре. Учествовање на
разредним, школским и међушколским такмичењима.
ФУДБАЛ
Техника фудбала. Покривање и откривање играча, одузимање
лопте и ометање противника. Општи принципи постављања игра
ча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и одбране. Уиграва
ње кроз тренажни процес. Правила малог фудбала. Учествовање
на разредним, школском и међушколским такмичењима.
КОШАРКА
Техника кошарке. Бацање на кош из места и из трчања, ско
ком са једном или обема рукама са разних одстојања од коша. По
стављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана „зоном”
и човек на човека. Напад против ових врста одбрана. Контра напад
у разним варијантама и принцип блокова. Правила игре и суђења.
Учествовање на разредним, школским и међушколским такмиче
њима.
ОДБОЈКА
Техника одбојке. Игра са истуреним и повученим центром.
Смечирање и његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес.
Правила игре и суђење. Учествовање на одељењским, разредним,
школским и међушколским такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
Усавршавање једне лећне и једне прсне технике пливања са
стартним скоковима и окретима. Тренинг ради постизања што бо
љих индивидуалних резултата. Правила пливачких такмичења.
Учествовање на школским, међушколским, клубским и другим
пливачким такмичењима.
КЛИЗАЊЕ
Основне технике клизања (вожње напред, уназад, зауста
вљање, окрет уназад из вожње напред, преступајући корак, енац,
кадетски скок и сл.), њено усавршавање, тренажни процес, упо
знавање правила такмичења – како би се ученици што боље при
премили за такмичења и клизачке ревије које одговарају њиховим
достигнућима.
Минимални образовни захтеви
Нова спортско-техничког знања и спортска достигнућа уче
ника у изабраном спорту се вреднују разредним, школским, мећу

ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
зује:

Из фонда радних дана школа у току школске године органи

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физич
ког васпитања у основној школи, стим што је усмерен на још ин
тензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на
индивидуализацији процеса физичког васпитања:
– обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и ка
снијим опредељењима ученика;
– заснован је на изборној настави за коју се ученици опреде
ле према свом афинитету и потребама;
– обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој
области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима
наставе/учења, планом рада и начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког васпитања давати инфор
мације о томе које вежбе позитивно утичу на статус њиховог орга
низма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које нега
тивно утичу на здравље.
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко
су више оптерећени у редовном образовању практичном и теориј
ском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко васпитање,
у овим школама, значајно је за активан опоравак ученика, компен
зацију и релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једно
страна оптерећења. Теоријска знања из области физичких активно
сти су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава;
мерење и тестирање;
практична настава.
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од
карактера методске јединице која се реализује. Уколико је потреб
но, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, приступ је инди
видуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, исто
времено са практичном наставом.
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту
(сала, спортски отворени терени, базен, клизалиште, скијалиште).
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Препоруке за реализацију наставе
Настава се реализује у циклусима који трају приближно 10–
12 часова (узастопних).
Наставнику физичког васпитања је остављено да, зависно од
потреба, прецизира трајање сваког циклуса, као и редослед њихо
вог садржаја.
Садржај циклуса је:
за проверу нивоа знања на крају школске године – један;
за атлетику – један;
за гимнастику: вежбе на справама и тлу – један
за спорт по избору ученика – два;
за повезивање физичког васпитања са животом и радом – један.
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких спо
собности; спортско-техничко образовање; повезивање физичког
васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зи
мовања и других облика рада утврђује се на почетку школске го
дине на наставничком већу, на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално,
одређује редослед обраде појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким
интервалима, не могу се одржавати као блок часови. Настава се не
може одржавати истовремено са два одељења ни на спортском те
рену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује
одвојено за ученике и одвојено за ученице, а само у школама које
имају по два паралелна објекта за физичко васпитање дозвољена је
истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља
сукцесивно у току читаве школске године, на основу методологије
праћења, мерења и вредновања ефеката у физичком васпитању –
стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постиг
нућа у спортским играма
Оквирни број часова по темама:
Тестирање и провера савладаности стандарда из основне
школе (6 часова).
Теоријских часова (2 у првом и 2 у другом полугодишту).
Атлетика (12 часова).
Гимнастика: вежбе на справама и тлу (12) часова.
Спортска игра: по избору школе(12 часова).
Физичка активност, односно спортска активност:у складу са
могућностима школе а по избору ученика (10 часова).
Пливање (10 часова).
Провера знања и вештина (4 часа).
Образовни профил: МУЗИЧКИ ИЗВОЂАЧ, МУЗИЧКИ САРАД
НИК, ИГРАЧ
ФИЗИКА
Циљ и задаци
Циљ наставе физике јесте стицање елементарне функцио
налне писмености (природно-научне и техничке) и знања о основ
ним физичким законима који дефинишу природу и својства звука,
оспособљавање ученика за примену знања у струци и свакоднев
ном животу, стицање радних навика, одговорности и способно
сти за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље
образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају функционалну писменост;
– стичу основна знања о појавама и законима из домена фи
зике звука;
– примењују знања и повезују звучне појаве са уметничким
извођењем на инструментима;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
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– стекну способност за уочавање, формулисање и решавање
једноставнијих проблема;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у струци;
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Механичке осцилације и таласи
1. Хармонијске осцилације (осциловање тела на опрузи). Ма
тематичко клатно. (П)
2. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанци
ја. (П)
3. Настанак и простирање механичких таласа. Врсте таласа. (П)
4. Величине којима се описује таласно кретање и везе међу
њима.(П)
5. Прогресивни и стојећи таласи. (П)
6. Интерференција и дифракција таласа. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега на опрузи.
– Maтематичко клатно.
– Осциловање звучне виљушке.
– Пригушене осцилације.
– Појава резонанције (механичка).
– Врсте таласа (помоћу таласне машине).
II. Звук и његове основне карактеристике
1. Звук – механички талас. Брзина звука, фреквенција и тала
сна дужина. (П)
2. Опсег фреквенција звука. Инфразвук и ултразвук. (П)
3. Извори звука. Осциловање затегнуте жице (причвршћене
на једном или на оба краја), штапова, плоче и мембране. (П)
4. Осциловање ваздушног стуба (отвореног на једном или на
оба краја). (П)
5. Резонанција код звука. Резонатори. (П)
6. Простирање звучних таласа кроз хомогену еластичну сре
дину. (П)
7. Звучни таласи и брзина звука у различитим срединама. (П)
8. Начин простирања таласа од звучних извора и ефикасност
звучних извора (ефекат резонатора). (П)
9. Доплеров ефекат у акустици. Звучни зид и ударни талас. (П)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање различитих тела (жица, шипки, плоча, мембра
на). Осцилације ваздушних стубова.
– Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, му
зички инструменти ...)
– Звучна резонанција (звучна виљушка и мензура).
Лабораторијска вежба
– Мерење брзине звука у ваздуху.
III. Физичка и физиолошка својства звука  
1. Елементи фонометрије (основне мерне јединице за звук). (П)
2. Мерење јачине звука и снаге звучних извора. (П)
3. Људско ухо и субјективни осећај јачине звука. Вебер-Фех
неров закон. (П)
4. Висина тона (праг чујности), јачина тона (акустички при
тисак, праг бола), боја тона. (П)
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5. Одређивање положаја извора звука. Удаљеност извора зву
ка. Правац и смер простирања звука од извора. (П)
IV. Музички инструменти и тонови  
1. Музичка скала тонова и музички интервали (односи). Тем
перирана скала. (П)
2. Начини побуђивања осцилација и њихово појачавање код
различитих типова инструмената. (П)
3. Спектралне карактеристике различитих музичких инстру
мената (поређење тонског опсега концертног клавира са дувачким
и гудачким инструментима и људским гласом). (П)
4. Квалитет звука. Шум и тон. Основни тон и виши хармони
ци. Прост и сложен тон. Спектралне карактеристике звука. (П)
Демонстрациони огледи:
– Начин рада метронома.
– Побуђивање осциловања код жичаних, дувачких инструме
ната и удараљки.
V. Акустика просторија
1. Звучни таласи у просторијама. Апсорпција звука, одбијање
звука. (П)
2. Реверберација. Бојење звука (ехо). Глува соба; удари или
избијања. (П)
3. Оптималне акустичке особине просторија (запремина, об
лик просторије, време реверберације). Акустичко обликовање
(распоред рефлективних и апсорптивних површина). (П)
4. Постављање звучника. (П)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се струк
турно и садржајно на наставни програм физике у основној школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уоп
ште. Они треба да стекну основу за даље школовање, првенстве
но на природно-научним и техничким факултетима, али и на свим
осталим на којима физика као фундаментална наука има примену
у струци(медицина, стоматологија...)
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
Иако ово упутство за реализацију програма физике садржи не
ке опште педагошко-дидактичке елементе за остваривање програма
у средњој школи и принципе на којима се заснива реализација обра
зовно-васпитног процеса, сматрамо да ће бити од користи свим на
ставницима физике, јер се при реализацији програма, може прилаго
дити различитим подручјима рада и образовним профилима.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу
да усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном
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садржаји из класичне физике, који представљају основ за изуча
вање стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савре
мене физике неопх одни за разумевање неких научних открића и
технологија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је
узето у обзир да класична физика проучава појаве које су доступ
не чулима па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу
примену у свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних својста
ва система на којима се појава одвија, мерење у циљу проналажења
међузависности одабраних величина, планирање нових експериме
ната ради прецизнијег утврђивања тражених односа, формулисање
физичких закона. У неким случајевима методички је целисходно
увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати како из закона
одржања следе неки мање општи физички закони и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне школе
у којима се физика изучава према минималном плану годину или
две године, са два часа недељно, програм је исти, а за различита
подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити про
грами (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике и зах
тевима струке). Садржаји су подељени на одређени број тематских
целина. Свака од тематских целина садржи одређени број тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њихово
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обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и трај
но усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би започе
ти обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разреда
или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезивање
наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна о
овом захтеву. Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су у
физици све области међусобно повезане и омогућује се да ученик
сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се поче
так проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања не
ких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.
Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво:обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изискује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства 
за њихово извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену наук у, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
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експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
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мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопходна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања
и преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене,
трећа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета пре
ламање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутстви
ма треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици
могу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед...
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују
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добијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обра
тити пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставни
јих ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
Методска упутства за извођење лабораторијских вежби
Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају пра
вила за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање
заокругљених вредности и грешака мерења (са тим правилима на
ставник треба да их упозна унапред или да их да уз писана упут
ства за вежбе) .
Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци ко
ји садрже квалитативне и квантитативне задатке, понекад и екс
перименталне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које
је обрађено непосредно на часу и на повезивање овог градива са
претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.
Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуир ано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењи
вати знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-ми
нутних) писмених провера, тестова на крају већих целина (реци
мо, по једном у сваком класификационом периоду), контролних
рачунских вежби (по једном у полугодишту), провером експери
менталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлажемо
тестове систематизације градива на крају сваког поугодишта или
на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.
Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
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Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису би
ли успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну по
моћ наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересо
вани за физику, могу се организовати кроз разне секције младих
физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Редни број теме
1

Наслов теме

и III разред, за образовни профил: „САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ
ТЕХНИЧАР”, замењује се новим наставним програмом предмета:
„БИОЛОГИЈА”;
3) Наставни програм предмета: „ХЕМИЈА”, за I и II разред, за
образовне профиле: „ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР и ФАРМА
ЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР” и наставни програм предмета: „ХЕМИ
ЈА”, за I, II и III разред за све образовне профиле у четворогоди
шњем трајању, изузев образовних профила: „ЛАБОРАТОРИЈСКИ
ТЕХНИЧАР” и „ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР”, замењује се
новим наставним програмом предмета: „ХЕМИЈА”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00085/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

Укупан број часова

Механичке осцилације и таласи

11
21

2

Звук и његове основне карактеристике

3

Физичка и физиолошка својства звука

14

4

Музички инструменти и тонови

12

Акустика просторија

12
70

5
Укупно
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Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.
Образовни профил: ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ У ЧЕТВО
РОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ
ФИЗИКА
Циљ и задаци

16

На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама  Правилника о наставном пла
ну и програму за стицање образовања у 
трогодишњем и четво

рого
 дишњем тра
јању у стручној школи за подручје рада 

здравство и социјална заштита
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање
образовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у струч
ној школи за подручје рада здравство и социјална заштита зашти
та („Просветни гласник”, бр. 2/93, 6/95, 6/02, 13/02, 1/07, 13/07,
2/08, 2/09 и 6/10), у поглављу: „ПЛАН И ПРОГРАМ ОБРАЗОВА
ЊА У ТРОГОДИШЊЕМ И ЧЕТВОРОГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ У
СТРУЧНОЈ ШКОЛИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ЗДРАВСТВО И СО
ЦИЈАЛНА ЗАШТИТА”, одељак: „I. ПРОГРАМИ ОБАВЕЗНИХ
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА”, пододељак: „А. ОПШТЕОБРАЗОВ
НИ ПРЕДМЕТИ”:
1) Наставни програм предмета: „ФИЗИКА”, за I, II, III и IV
разред, за образовне профиле у четворогодишњем трајању, заме
њује се новим наставним програмом предмета: „ФИЗИКА”;
2) Наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I, II и III
разред, за образовне профиле: „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХ
НИЧАР, ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, ГИНЕКО
ЛОШКО-АКУШЕРСКА СЕСТРА, ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХ
НИЧАР, СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, ЗУБНИ
ТЕХНИЧАР, ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, КОЗМЕТИЧКИ
ТЕХНИЧАР И МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ”, предме
та: „БИОЛОГИЈА”, за I и III разред, за образовни профил: „ФАР
МАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР” и предмета: „БИОЛОГИЈА”, за I, II

Циљ наставе физике јесте стицање функционалне писмено
сти (природно-научне и техничке) и знања о физичким појавама и
законима, с посебним освртом на оне који представљају основ за
разумевање стручних предмета, оспособљавање ученика за приме
ну знања у струци и свакодневном животу, стицање радних навика,
одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад,
формирање основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
– развијају природно-научну и техничку писменост;
– стичу и продубљују знања о физичким појавама значајним
за струку и разумеју основне физичке законе;
– развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разуме
вању и проверавању физичких законa;
– стекну способност за уочавање, формулисање и решавање
проблема, посебно у струци;
– развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став
у мишљењу;
– схвате значај физике за технику и природне науке, медици
ну, стоматологију, ветерину...;
– развијају способности и вештине за примену знања из фи
зике у стручним предметима (различите дисциплине медицине,
фармације, ветерине);
– стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничено
сти и одрживом коришћењу;
– развијају правилан однос према заштити, обнови и унапре
ђењу животне средине;
– развијају радне навике, одговорност, систематичност, пре
цизност и позитиван став према учењу.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Увод
1. Предмет, методе и задаци физике. Веза физике са другим
природним наукама и са техником, медицином, фармацијом, вете
рином. Физичке величине – основне и изведене јединице (SI). Фи
зички закони. (P)
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2. Вектори и основне операције са векторима (сабирање век
тора, множење вектора скаларом, разлагање вектора). (П)
Демонстрациони оглед:
– Операције с векторима (помоћу динамометра на магнетној
табли).
II. Кинематика
1. Кретање материјалне тачке. Вектор положаја. Вектор поме
раја, путања, пут. Подела кретања по облику путање. (Р)
2. Средња и тренутна брзина. Убрзање. Тангенцијална и нор
мална компонента убрзања. (П)
3. Равномерно и равномерно променљиво праволинијско кре
тање. (П)
4. Кружно кретање материјалне тачке. Величине које опису
ју кружно кретање и њихова аналогија са величинама које описују
транслаторно кретање. (П)
5. Кинематика крутог тела. Транслаторно и ротационо крета
ње (основне величине и закони). (Р)
Демонстрациони огледи:
– Равномерно и равномерно убрзано праволинијско кретање
(помоћу колица или Атвудове машине).
– Брзина и убрзање (помоћу колица, ваљка или куглице на
стрмој равни).
– Средња брзина, тренутна брзина и убрзање (помоћу елек
тронског секундомера).
– Кружно кретање.
Лабораторијска вежба
– Проучавање убрзаног кретања помоћу Атвудове машине.
III. Динамика
1. Сила. Маса. Импулс. Њутнови закони механике. (П)
2. Трење. Силе трења мировања и клизања. Трење на споје
вима зглобова. Синовијална течност, квалитет подмазивања згло
бова. (П)
3. Инерцијални и неинерцијални системи референције. Инер
цијалне силе. Дејство инерцијалне силе на људски организам.
4. Центрипетална и центрифугална сила. Центрифуге и њихо
ве примене у медицини. (П)
5. Ротационо кретање крутог тела (момент инерције, момент
импулса, момент силе). Други Њутнов закон за ротацију. Ротација
зглоба. (П)
6. Врсте и услови равнотеже. Модел функционисања локомо
торног система. Полуге, врсте полуге. Примена на екстремитете и
човечије кости. (П)
7. Сила као узрок промене положаја и деформације тела. Рад.
Снага. (П)
8. Механичка енергија (кинетичка и потенцијална). Mерења
радне способности мишића. (П)
9. Њутнов закон гравитације. Гравитационо поље. Јачина по
ља. Гравитациона потенцијална енергија. (П)
Демонстрациони огледи:
– Експериментално заснивање II Њутновог закона (помоћу
колица са теговима).
– Провера III Њутновог закона (помоћу колица спрегнутих
спиралном опругом или динамометром).
– Зависност сила трења од различитих параметара.
– Веза момента силе и момента инерције (Обербеков точак).
– Клатно (на обртном диску).
– Центрипетална и центрифугална сила (помоћу динамоме
тра или ротирајућег диска).
– Потенцијална енергија (помоћу истегнуте или сабијене
опруге).
IV. Закони одржања
1. Општи карактер и значај закона одржања у физици (закон
одржања масе, наелектрисања, енергије...) (Р)
2. Изолован систем. Закони одржања импулса и момента им
пулса. (Р)
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3. Закон одржања енергије у механици. (П)
4. Eластичан и нееластичан судар. (О)
Демонстрациони огледи:
– Закони одржања импулса (помоћу куглице са опругом или
колица са епруветом у којој се вода загрева и испарава).
– Закон одржања енергије. Максвелов диск.
Лабораторијска вежба
– Провера закона одржања енергије (колица са тегом).
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Основе молекулско кинетичке теорије гасова
1. Молекулска структура супстанције. Међумолекулске силе. (Р)
2. Топлотно кретање молекула. Температура (термометри).
Расподела молекула гаса по брзинама. (Р)
3. Идеалан гас. Притисак гаса. (Р)
4. Једначина стања идеалног гаса. Изопроцеси и гасни зако
ни. (П)
Демонстрациони огледи:
– Брауново кретање. Рејлиев оглед.
– Изотермски процес.
Лабораторијска вежба
– Провера Шарловог закона.
II. Основе термодинамике
1. Унутрашња енергија. Топлотна размена, количина топлоте.
Топлотна капацитативност. Mерењe ослобођене количине топлоте
приликом базалног метаболизма. (Р)
2. Рад при промени запремине гаса. Први принцип термоди
намике и његова примена на људски организам. (П)
3. Повратни и неповратни процеси. Други принцип термоди
намике. (Р)
Појам ентропије. (О)
III. Агрегатна стања
1. Модел флуида. Статика флуид
 а (Паскалов закон, хидроста
тички и аеростатички притисак, сила притиска). (П)
2. Динамика флуид
 а (једначина континуитета, Бернулијева
једначина). Вакуум пумпе у медицинској инструментацији. (П)
3. Кретање вискозне течности. Ламинарно и турбулентно кре
тање, Рејнолдсов број. Проток (Поазејов закон). (Р)
4. Протицање крви кроз крвне судове. Пулсни талас. Турбу
ленције у крвотоку. (П)
5. Кретање тела кроз течност или гас (Стоксов закон). Физич
ки модел крвних судова, рад срца. Мерач крвног притиска, класич
ни и дигитални. (Р)
6. Површински напон течности. Квашење и Лапласов прити
сак. Капиларне појаве. Примена Лапласове једначине у медицини.
Гасна емболија. (Р)
7. Кристална и аморфна тела. Основна својства кристалне
структуре. (Р)
8. Механичке деформације тела. Хуков закон – примена на ко
сти и мишиће. (П)
9. Топлотно ширење чврстих тела и течности. (П)
10. Промене агрегатних стања и њихов графички приказ.
Специфичне топлоте фазних прелаза. (П)
Демонстрациони огледи:
– Архимедов закон.
– Истицање вискозне течности.
– Слободни пад куглице у вискозној средини.
– Апарат за мерење крвног притиска (принцип рада и техника
мерења).
– Површински напон и капиларне појаве. Спојени судови.
– Образовање кристала (хидрохинон – микропројекције).
– Ширење чврстих и течних тела при загревању.
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Лабораторијске вежбе
– Одређивање модула еластичности жице.
– Одређивање коефицијента површинског напона.
IV. Електростатика
1. Електрично поље. Јачина поља, линије сила. (П)
2. Потенцијална енергија, потенцијал, напон. Еквипотенци
јалне површине. (П)
3. Електрични дипол (диполни момент, деловање електрич
ног поља на дипол). (Р)
4. Проводник у електричном пољу. (Р)
5. Електрично поље у диелектрику. (Р)
6. Електрична капацитативност проводника и кондензатора. Ра
ван кондензатор. Енергија електричног поља, густина енергије. (П)
Демонстрациони огледи:
– Приказ линија сила електростатичког поља.
– Испитивање потенцијала наелектрисаног проводника (по
моћу електрометра). Еквипотенцијалне линије.
V. Стална електрична струја
1. Јачина и густина електричне струје. Напон и електромо
торна сила. (Р)
2. Омов закон (за део кола и за цело коло). Електрична отпор
ност и проводљивост код проводника. (П)
3. Џул-Ленцов закон. Кирхофова правила. (П)
4. Електрична струја у течностима (на пример, крв ...). Деј
ство једносмерне струје на људски организам. Електростимулаци
ја у дијагностици и терапији. (Р)
5. Струја у гасовима и врсте пражњења. Напонска карактери
стика струје. (Р)
6. Електрична струја у вакууму (катодна цев). (Р)
Демонстрациони огледи:
– Омов закон и Кирхофова правила.
– Струја у течностима.
Лабораторијска вежба
– Мерење електричног отпора Витстоновим мостом.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. Магнетно поље
1. Магнетно поље. Магнетна индукција и јачина магнетног
поља. Линије сила магнетног поља. Флукс поља. (Р)
2. Магнетно поље праволинијског проводника и соленоида. (П)
3. Лоренцова сила. Кретање наел ектрисаних честица у елек
тричном и магнетном пољу. (П)
4. Амперова сила. Интеракција паралелних струјних провод
ника. (П) Струјна контура у магнетном пољу. (Р)
5. Дијамагнетици, парамагнетици и феромагнетици. (Р)
6. Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово
правило. (П)
7. Енергија магнетног поља, густина енергије. Магнетна ре
зонанција. (Р)
8. Електромагнетна енергија у животној и радној средини (О)
Демонстрациони огледи:
– Приказ линија сила магнетног поља.
– Скретање електрона у магнетном пољу (помоћу осцилоскопа).
– Узајамно деловање паралелних праволинијских проводника
са струјом. Узајамно деловање два соленоида (магнетометар).
– Електромагнетна индукција.
II. Механичке осцилације
1. Осцилаторно кретање и величине којима се описује. (П)
2. Хармонијске осцилације. Једначина хармонијског осцили
вања и енергија осциловања. (Р)
3. Математичко клатно. (П)
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4. Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанци
ја. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Осциловање тега окаченог о опругу.
– Осциловање звучне виљушке.
– Осциловање математичког клатна.
Лабораторијска вежба
– Испитивање зависности периода математичког клатна од
дужине.
III. Електричне осцилације
1. Осцилаторно струјно коло. (Р)
2. Променљива струја – добијање струје, синусни облик стру
је. (Р)
3. Отпорности у колу наизменичне струје. Импеданца RLC-ко
ла. (П)
4. Снага наизменичне струје. Ефективна вредност струје и
напона. Џулов закон за наизменичну струју. (Р)
5. Пролаз наизменичне струје кроз биолошки систем. Високо
фреквентне струје и њихова примена.
Демонстрациони огледи:
– Снимање наизменичне струје на осцилоскопу. Електрична
резонанција LC-кола са сијалицом.
Лабораторијска вежба
– Мерење импеданце у редном RLC-колу.
IV. Механички таласи
1. Врсте таласа и параметри који их дефинишу. Брзина таласа
у разним срединама. (П)
2. Хајгенсов принцип. Одбијање и преламање таласа. (Р)
3. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)
4. Звук и његове основне карактеристике. Спектар звука.
Фреквентне и енергетске карактеристике. (Р)
5. Ухо као акустични апарат. Аудиометрија и аускултационе
технике. (Р)
6. Интеракција звука са материјалном средином. (О)
7. Ултразвук и инфразвук. Ултразвучна дијагностика и тера
пија (примена у гинекологији, стоматологији и стерилизацији ме
дицинске инструментације). (Р)
8. Доплеров ефекат и његова примена у медицинској дијагно
стици. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Лонгитудинални и трансверзални таласи (таласна машина).
– Хајгенсов принцип.
– Стојећи таласи.
– Суперпозиција звучних таласа (помоћу микрофона и осци
лоскопа).
V. Електромагнетни таласи
1. Електромагнетни таласи и њихове карактеристике. Спек
тар електромагнетних таласа. (П)
2. Ултраљубичасто зрачење и његово дејство на организам.
Примена у медицини и заштита од зрачења. (Р)
3. Доплеров ефекат и његова примена у медицинској дијагно
стици. (П)
4. Електрографија, електрокардиографија. Скенер. Компјуте
ризована томографија. (Р)
VI. Основи оптике
1. Основни закони геометријске оптике. Тотална рефлексија. (П)
2. Оптички елементи: огледала (једначина огледала), призма,
сочива (једначина танког сочива, недостаци сочива). (П)
3. Оптички системи: око, лупа, оптички микроскоп (увећа
ње, моћ разлагања). Електронски микроскоп. Примена у медицини
(ендоскопија).(П)
4. Фотометријске величине (објективне и субјективне). Спек
трална осетљивост фотодетектора (око). Фоторецептори ока. (Р)
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5. Таласна оптика. Интерференција светлости. (Р)
6. Дифракција светлости. Дифракциона решетка. (П)
7. Дисперзија светлости кроз призму. Врсте оптичких спек
тара. (Р)
8. Апсорпциона спектрометрија. Апсорпција светлости, Лам
берт-Беров закон. Параметри апсорпционе спектрометрије. (Р)
9. Поларизација светлости при одбијању (Брустеров закон) и
преламању (Николова призма). Обртање равни поларизације. Са
хариметар. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Одбијање и преламање електромагнетних таласа, Херцови
огледи.
– Формирање лика код сочива и огледала. Ласер као извор
светлости.
– Дисперзија светлости (помоћу призме).
Лабораторијске вежбе
– Одређивање жижне даљине и оптичке јачине сабирних и
расипних сочива.
– Одређивање таласне дужине монохроматске светлости по
моћу оптичке решетке.
IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
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3. Апсорпција радиоактивног зрачења, физиолошки ефекат,
заштита. (Р)
4. Дозиметрија јонизујућег и радиоактивног зрачења. Толе
рантне дозе и заштита пацијената и запослених. (Р)
5. Детекција радиоактивног зрачења (Гајгер-Милеров бројач,
сцинтилациони бројач). (Р)
6. Нуклеарне реакције (појам, енергетски биланс, закони одр
жања у реакцијама). Примена изотопа у медицини. (Р)
7. Акцеларатори наелектрисаних честица (циклотрон, бета
трон). (О)
8. Класификација нуклеарних реакција (по механизму, по вр
сти иницијалних честица). Ланчане реакције (фисија и фузија).
Контролисана термонуклеарна реакција. (Р)
9. Елементарне честице и њихова својства. Космички зраци. (О)
Демонстрациони огледи:
– Апсорпција радиоактивног зрачења при пролазу кроз суп
станцију.
– Принцип гасне детекције зрачења – разелектрисање елек
трометра.
– Детекција зрачења ГМ-бројачем. Спинтарископ.
Лабораторијска вежба
– Одређивање коефицијента апсорпције гама зрачења за олово.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

IV. Физика мегасвета

I. Елементи квантне физике

1. Астрофизика (предмет и методе истраживања). Структура
васионе (Сунчев систем, галактика, васиона). (О)
2. Космогонија (порекло и развој небеских тела). (О)

1. Топлотно зрачење. Закони зрачења апсолутно црног тела. (Р)
2. Квант енергије. Маса, импулс и енергија фотона. (П)
3. Фотоефекат. Ајнштајнова једначина.(П)
4. Комптонов ефекат. (Р)
5. Фотоћелија. Фотомултипликатор. (Р)
6. Корпускуларно-таласни дуализам микрочестица. Де Броје
ва релација. (Р)
Демонстрациони оглед:
– Фотоефекат.
II. Елементи атомске и савремене физике
1. Боров модел атома водоника. Емисионе спектралне серије
водоника. (П)
2. Квантни модел атома (квантни бројеви и њихов физички
смисао). Паулијев принцип. (Р)
3. Рендгенски зраци – врсте и својства. Апсорпција рендген
ског зрачења, физиолошки ефекат и заштита од зрачења. Рендген
ски апарати, примена у дијагностици и терапији. (Р)
4. Елементи зонске теорије чврстог стања, зонски модел кри
стала (проводници, полупроводници, диелектрици). Полупровод
ничка диода и транзистор. (Р)
5. Луминесценција (флуоресценција, фосфоресценција). (Р)
6. Ласери, принцип рада, врсте и својства. Примена ласера у
медицини и стоматологији. (Р)
Демонстрациони огледи:
– Емисиони линијски спектри (Н-лампе, спектралне цеви,
NaCl у пламену). Оптички спектроскоп.
– Исправљање наизменичне струје (помоћу полупроводничке
диоде на осцилоскопу).
– Својства ласерске светлости – угаона дивергенција снопа,
монoхроматичност, линеарна поларизација.
Лабораторијске вежбе
– Калибрација спектроскопа и мерење таласних дужина спек
тра водоника.
– Струјно-напонске карактеристике транзистора.
– Одређивање угаон
 е дивергенције ласерског снопа.
III. Елементи нуклеарне физике
1. Основна својства језгра – састав, редни и масени број, де
фект масе, енергија везе. Стабилност језгра, нуклеарне силе. (Р)
2. Радиоактивни распад. Врсте распада и радиоактивног зра
чења. Закон радиоактивног распада, радиоактивни низови. (Р)

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазна опредељења при конципирању програма физике
Наставни програм физике у средњој школи надовезује се
структурно и садржајно на наставни програм физике у основној
школи.
Ученици треба да науче основне појмове и законе физике на
основу којих ће разумети појаве у природи и имати целовиту слику
о значају и месту физике у образовању, у струци и животу уопште.
Значајно место у програму физике има примена основних закона и
принципа у медицини, на пример у дијагностици и терапији, прин
ципу рада савремених медицинских апарата.
Ученици треба да стекну основу за даље школовање, првен
ствено на природно-научним и техничким факултетима, али и на
свим осталим на којима физика као фундаментална наука има при
мену у струци (медицина, стоматологија, фармација, ветерина...).
Треба имати у виду да су у програмима редефинисани циље
ви и задаци како би програми били прилагођени савременим на
учним и технолошким захтевима, као и савременим методичким и
дидактичким поступцима, а наставни процес у складу са принци
пима, циљевима и општим исходима образовања. Стога програм
физике у свим подручјима рада и у свим разредима треба читати
и тумачити имајући стално на уму циљ и задатке наставе физике и
образовања у целини.
При измени програма физике узете су у обзир примедбе и
сугестије наставника физике у стручним школама, изречене на
стручним скуповима и семинарима, у мери која омогућава кори
шћење постојећих уџбеника.
Тежило се и смањењу укупне оптерећености ученика. Про
грам је растерећен тако што су изостављени сви садржаји који ни
су неопходни за постизање постављених циљева и задатака наста
ве физике, као и методским приступом програмским садржајима.
Имајући у виду да нису сви ученици подједнако заинтересо
вани и обдарени за физику, обогаћени су демонстрациони огледи,
како бисмо наставу физике учинили занимљивијом и очигледнијом.
1. Избор програмских садржаја
Одабрани су они садржаји које на одређеном нивоу могу да
усвоје сви ученици средњих стручних школа. То су углавном са
држаји из класичне физике, који представљају основ за изучава
ње стручних предмета, а у знатно мањој мери елементи савремене
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физике неопходни за разумевање неких научних открића и техно
логија који могу битно да утичу на живот људи. При томе је узето
у обзир да класична физика проучава појаве које су доступне чули
ма па се лакше могу разумети и прихватити, а имају и већу приме
ну у свакодневној пракси и струци.
2. Избор метода рада
Програм даје могућност коришћења разних метода и облика
рада (предавање наставника, разговор, огледи, практичан рад уче
ника, радионице, самосталан рад ученика или рад у групама...).
Наставник сам треба да одабере најпогоднији приступ у обради
сваке конкретне теме у складу са потребама и могућностима уче
ника, као и наставним средствима којима располаже.
На садржајима програма може се у потпуности илустровати
суштина методологије истраживачког приступа у физици и другим
природним наукама: посматрање појаве, уочавање битних свој
става система на којима се појава одвија, мерење у циљу прона
лажења међузависности одабраних величина, планирање нових
експеримената ради прецизнијег утврђивања тражених односа,
формулисање физичких закона. У неким случајевима методички је
целисходно увођење дедуктивне методе у наставу (нпр. показати
како из закона одржања следе неки мање општи физички закони
и сл.).
3. Демонстрациони огледи
Демонстрациони огледи чине саставни део редовне наставе
физике, али су све мање заступљени. Присутна је недовољна опре
мљеност школа наставним средствима, у некима није заступљена
ни кабинетска настава, али има и оних у којима се наставна сред
ства не користе.
Последњих година било је много семинара и стручних скупо
ва на којима су кроз различите радионице приказани једноставни а
ефектни огледи. Да не помињемо фестивале науке.
Увођење једноставних експеримената за демонстрирање фи
зичких појава има за циљ „враћање” огледа у наставу физике, раз
вијање радозналости и интереса за физику и истраживачки при
ступ природним наукама.
Једноставне експерименте могу да изводе и сами ученици
(самостално или по групама) на часу или да их осмисле, ураде,
анализирају и обраде код куће, користећи многе предмете и мате
ријале из свакодневног живота.
Наравно, наставници који имају могућности треба да у наста
ви користе и сложеније експерименте.
У настави свакако треба користити и рачунаре (симулације
експеримената и појава, лабораторијске вежбе и обрада резултата
мерења, моделирање, самостални пројекти ученика у облику семи
нарских радова и сл).
Начин презентовања програма
За све трогодишње, односно четворогодишње стручне шко
ле у којима се физика изучава према минималном плану годину
или две године, са два часа недељно, програм је исти, а за разли
чита подручја рада и образовне профиле предвиђени су различити
програми (пре свега у складу са годишњим бројем часова физике
и захтевима струке). Садржаји су подељени на одређени број те
матских целина. Свака од тематских целина садржи одређени број
тема.
Програмски садржаји доследно су приказани у форми која за
довољава основне методске захтеве наставе физике:
– Поступност (од простијег ка сложенијем) при упознавању
нових појмова и формулисању закона.
– Очигледност при излагању наставних садржаја (уз сваку
тематску целину побројано је више демонстрационих огледа а тре
ба користити и симулације).
– Повезаност наставних садржаја (хоризонтална и верти
кална).
Програм предвиђа да се унутар сваке веће тематске целине,
после поступног и аналитичног излагања појединачних наставних
садржаја, кроз систематизацију и обнављање изложеног градива,
изврши синтеза битних чињеница и закључака и да се кроз њи
хово обнављање омогући да их ученици у потпуности разумеју и
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трајно усвоје. Поред тога, сваку тематску целину требало би запо
чети обнављањем одговарајућег дела градива из претходног разре
да или из основне школе. Тиме се постиже и вертикално повезива
ње наставних садржаја. Веома је важно да се кроз рад води рачуна
о овом захтеву Програма, јер се тиме наглашава чињеница да су
у физици све области међусобно повезане и омогућује се да уче
ник сагледа физику као кохерентну научну дисциплину у којој се
почетак проучавања нове појаве наслања на резултате проучавања
неких претходних.
Редослед проучавања појединих тема није потпуно обавезу
јући. Наставник може прерасподелити садржаје према својој про
цени.
Нивои образовно-васпитног рада
Овога пута у садржајима програма није дат оријентациони
број часова предвиђених за обраду наставних тема, обнављање
градива и лабораторијске вежбе. То би могао бити „увод” у настав
ни процес у коме ће наставник, на основу дефинисаних циљева и
задатака предмета, исхода и стандарда знања, самостално плани
рати број часова обраде, утврђивања... У овом „прелазном перио
ду”, ипак ћемо дати табелу са оријентационим бројем часова, а у
недостатку стандарда знања корисни ће бити нивои образовно-вас
питних захтева, који дефинишу обим и дубину проучавања поједи
них елемената садржаја програма, а постојали су и до сада.
Први ниво: обавештеност (О)
Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изи
скује да ученик може да се сети – репродукује оно што је учио:
термине, специфичне чињенице, методе и поступке, опште појмо
ве, принципе (законе) или теорије. Значи, од ученика се очекује да
градиво које је учио само познаје: да може да га искаже, исприча,
опише, наведе и сл., тј. да може да га репродукује у битно неизме
њеном облику.
Други ниво: разумевање (Р)
Разумевање као ниво образовно-васпитних захтева изис кује
да ученик буде оспособљен да градиво које је учио реорганизује:
да одређене чињенице, појмове и принципе (законе) објасни, ана
лизира, доведе у нове везе, које нису биле непосредно дате у гра
диву.
Разумевање као образовно-васпитни ниво укључује у себе и
претходни ниво – обавештеност. Уколико се овде градиво интер
претира, онда се то чини не у форми у којој је било претходно да
то, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику.
Трећи ниво: примена (П)
Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да
ученик буде оспособљен да одређене генерализације, принципе
(законе), теорије или опште методе примењује у решавању пробле
ма и задатака.
Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решава
њу нових проблема (задатака), а не о његовом јединственом, ре
продуктивном коришћењу у појединим ситуацијама. Примена као
највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба претходна
нивоа – обавештеност и разумевање.
Основни облици наставе и методска упутства за њихово 
извођење
Физику је нужно представити ученицима као живу, недовр
шену науку, која се непрекидно интензивно развија и мења, а не
као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и
модела. Зато је нужно истаћи проблеме које физика решава у са
дашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална
наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наука
ма, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја фундаментал
ности физике у природним наукама и њен значај за технику морају
да доминирају у настави физике.
Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и
категорија, као што су физичке величине, физички закони, однос
експеримента и теорије, веза физике с осталим наукама, нарочито
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с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу фи
зике и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се
јављају као последица развијања науке и технике.
Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано
експериментално заснивање наставног процеса (демонстрациони
огледи и лабораторијске вежбе, односно практични рад ученика).
Усвојени концепт наставе физике захтева стварање разновр
сних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, приме
ном савремених методичких и дидактичких поступака у наставном
процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно
учење) циљеви и задаци образовања као и циљеви наставе физике
буду у пуној мери реализовани.
Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у
развијању вештина техничких примена знања, у решавању технич
ких задатака и у приказивању одређених примена физике у свако
дневном животу.
После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је
указати на заштиту човекове средине, која је загађена и угрожена
одређеним физичко-техничким процесима и променама.
При обради физичких основа енергетике потребно је усмери
ти ученике на штедњу свих врста енергије, а посебно електричне
енергије.
Циљеви и задаци наставе физике остварују се кроз следеће
основне облике рада са ученицима:
1. излагање садржаја теме уз одговарајуће демонстрационе
огледе;
2. решавање квалитативних и квантитативних задатака;
3. лабораторијске вежбе;
4. коришћење и других начина рада који доприносе бољем
разумевању садржај теме (домаћи задаци, семинарски радови, про
јекти...);
5. систематско праћење рада сваког појединачног ученика.
Веома је важно да наставник при извођењу прва три облика
наставе наглашава њихову обједињеност. У противном, ученик ће
стећи утисак да постоје три различите физике: једна се слуша на
предавањима, друга се ради кроз рачунске задатке, а трећа се кори
сти у лабораторији.
Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у цели
ни, неопходно је да ученици активно учествују у свим облицима
наставног процеса. Имајући у виду да сваки од наведених облика
наставе има своје специфичности у процесу остваривања, то су и
методска упутства прилагођена овим специфичностима.
Методска упутства за предавања
Како су уз сваку тематску целину планирани демонстрациони
огледи, ученици ће спонтано пратити ток посматране појаве, или
непосредно учествовати у реализацији огледа, а на наставнику је
да наведе ученика да својим речима, на основу сопственог расу
ђивања, опише појаву коју посматра или демонстрира. После тога
наставник, користећи прецизни језик физике, дефинише нове пој
мове (величине) и речима формулише закон појаве. Када се про
ђе кроз све етапе у излагању садржаја теме (оглед, учеников опис
појаве, дефинисање појмова и формулисање закона), прелази се
на презентовање закона у математичкој форми. Оваквим начином
излагања садржаја теме наставник помаже ученику да потпуније
разуме физичке појаве, трајније запамти усвојено градиво и у дру
ги план потисне формализовање усвојеног знања.
Када је могуће, треба користити проблемску наставу. Настав
ник поставља проблем ученицима и препушта да они самостално,
у паровима или у тиму дођу до решења, по потреби усмерава уче
нике, подсећајући их питањима на нешто што су научили и сада
треба да примене, упућује их на извођење експеримента који може
довести до решења проблема и слично.
На пример, на овај начин се може обрадити тема Класични
закон слагања брзина:
– наставник задаје ученицима проблем: Зашто капи кише
остављају вертикалан мокри траг на стаклу аутобуса када он
мирује, а коси траг када се аутобус креће? Од чега и како зависи
нагиб косог трага?
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– наставник упућује ученике да потраже и препознају у уџбе
нику текст уз помоћ којег би могли да дођу до решења (то им неће
бити посебно тешко будући да имају предзнање из основне школе
о слагању брзина) и схвате закон слагања брзина у векторском об
лику;
– наставник тражи да ученици закључе како се, на основу на
ученог закона, одређује релативна брзина; потом ученици треба да
примене тај закон у конкретном проблему и објасне зашто је траг
кос и како његов нагиб зависи од брзина капи и аутобуса у односу
на земљу;
– затим се проблем може ширити новим питањем: Како би се
могла измерити (тј. проценити) брзина кишне капи у односу на зе
мљу (ученици сами треба да предлажу начине мерења)...
На овај начин се могу обрадити и теме које су основ за изу
чавање садржаја стручних предмета или решавање једноставних
проблема из струке. Тада је неопх одна тесна сарадња са колегама
који предају сродне стручне предмете.
Неке од тема у сваком разреду могу се обрадити самосталним
радом ученика кроз радионице. Такав начин рада је ученицима
најинтересантнији, више су мотивисани, па лакше усвајају знање.
Уз то се развијају и њихово интересовање за физику и способност
тимског рада и сарадње. Овакав приступ обради наставне теме зах
тева добру припрему наставника: одабрати тему, припремити од
говарајућа наставна средства и опрему, поделити ученике у групе
тако да сваки појединац у групи може дати одговарајући допринос,
дати неопходна минимална упутства...
На пример, за наставну тему Радиоактивни распад ученици
се могу поделити у групе од којих би једна, уз помоћ уџбеника, об
радила појаву радиоактивног распада и закон распада, друга актив
ност радиоактивног извора уз налажење података на интернету о
неким радиоактивним изотопима, трећа би пронашла на интерне
ту симулације распада и шему неког радиоактивног низа, четврта
примену радиоактивних изотопа (помоћу интернета или литерату
ре коју би им припремио наставник)...
Слично бисмо имали за наставну тему Одбијање и прелама
ње светлости. Једна група ученика би обрадила законе одбијања и
преламања, друга тоталну рефлексију са примерима примене, тре
ћа привидну дубину тела са примерима, четврта дугу, пета прела
мање кроз призму и примене (све групе, осим прве, у упутствима
треба да добију формулу за закон преламања); у раду ученици мо
гу да користе уџбеник, интернет, демонстрациони оглед....
Неке теме могу да припреме и презентују сами ученици, поје
диначно или у паровима, у облику семинарских радова или неких
мањих пројеката.
Методска упутства за решавање задатака
Решавање задатака је важна метода за увежбавање примене
знања. Њоме се постиже: конкретизација теоријских знања; обна
вљање, продубљивање и утврђивање знања; кориговање ученич
ких знања и умећа; развијање логичког мишљења; подстицање
ученика на иницијативу; стицање самопоуздања и самосталности
у раду...
Оптимални ефекти решавања задатака у процесу учења физи
ке остварују се добро осмишљеним комбиновањем квалитативних
(задаци – питања), квантитативних (рачунских), графичких и екс
перименталних задатака.
Вежбање решавања рачунских задатака је важна компонента
учења физике. Како оно за ученике често представља вид учења
са најсложенијим захтевима, наставник је обавезан да им да од
говарајуће инструкције, напомене и савете у вези са решавањем
задатака. Напомене треба да се односе на типове задатака у датој
теми, најчешће грешке при решавању таквих задатака, алгоритам
решавања датог типа задатака...
Потребно је пажљиво одабрати задатке који, ако је могуће,
имају непосредну везу са реалним ситуацијама у струци и свако
дневном животу. Такође је важно да ученици правилно вреднују до
бијени резултат, као и његов правилан запис. Посебно треба обрати
ти пажњу на поступност при избору задатака, од најједноставнијих
ка онима који захтевају анализу и синтезу стечених знања.
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Методска упутства за извођење лабораторијских вежби

Лабораторијске вежбе чине саставни део редовне наставе и
организују се тако што се при изради вежби одељење дели на два
дела, а ученици вежбе раде у групама, 2–3 ученика.
За сваку вежбу ученици унапред треба да добију одговарајућа
упутства.
Час експерименталних вежби састоји се из уводног дела, ме
рења и записивања резултата мерења и обраде добијених података.
У уводном делу часа наставник проверава да ли су ученици
спремни за вежбу, упознаје их са мерним инструментима и осталим
деловима апаратуре за вежбу, указује на мере предострожности ко
јих се морају придржавати ради сопствене сигурности, при рукова
њу апаратима, електричним изворима, разним уређајима и сл.
Док ученици врше мерења, наставник активно прати њихов
рад, дискретно их надгледа и, кад затреба, објашњава и помаже.
При обради резултата мерења ученици се придржавају правила
за табеларни приказ података, цртање графика, израчунавање заокру
гљених вредности и грешака мерења (са тим правилима наставник
треба да их упозна унапред или да их да уз писана упутства за вежбе).

наставника, стекне минимум основних знања из садржаја које
предвиђа програм физике у средњим школама.
Слободне активности ученика, који су посебно заинтересовани
за физику, могу се организовати кроз разне секције младих физичара.
ПРИЛОГ: Оријентациони број часова по темама и број часо
ва предвиђених за израду лабораторијских вежби.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Редни број теме

Додатна и допунска настава
Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да за
довољи њихова интересовања за физику. Организује се са једним
часом недељно. У оквиру ове наставе могу се продубљивати и про
ширивати садржаји из редовне наставе, радити нови садржаји, те
жи задаци, сложенији експерименти од оних у редовној настави...
Ученици се слободно опредељују при избору садржаја програма.
Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са ученици
ма на основу њихових претходних знања, интересовања и способ
ности. Корисно је да наставник позове истакнуте стручњаке да у
оквиру додатне наставе одрже популарна предавања као и да омо
гући ученицима посете институтима.
Допунска настава се такође организује са по једним часом
недељно. Њу похађају ученици који у редовној настави нису били
успешни. Циљ допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ

Укупан број часова

Увод

5

2

Кинематика

20

3

Динамика

29

4

Закони одржања

12

Лабораторијске вежбе

4
70

5
Укупно

II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1

Основе молекулско кинетичке теорије гасова

12

2

Основе термодинамике

8

3

Aгрегатна стања

16

4

Електростатика

8

5

Стална електрична струја

18

Лабораторијске вежбе

8
70

6
Укупно

III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

Праћење рада ученика
Наставник је дужан да континуирано прати рад сваког учени
ка кроз непрекидну контролу његових усвојених знања, стечених
на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предава
ња, решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабора
торијских вежби, семинарских радова и пројеката...
У сваком разреду треба континуирано проверавати и оцењивати
знање ученика помоћу усменог испитивања, кратких (15-минутних)
писмених провера, тестова на крају већих целина (рецимо, по једном
у сваком класификационом периоду), контролних рачунских вежби
(по једном у полугодишту), провером експерименталних вештина.
На почетку рада са ученицима, у сваком разреду, посебно ако
је одељење променило структуру или је наставник преузео ново
одељење, било би пожељно спровести дијагностички тест. Такав
тест говори наставнику са каквим предзнањем и којим потенци
јалима ученици улазе у нову школску годину. Такође, предлаже
мо тестове систематизације градива на крају сваког полугодишта
или на крају школске године. Припрема за овај тест, као и сам тест,
требало би да осигурају трајно усвајање најосновнијих и најва
жнијих знања из претходно обрађених области.

Наслов теме

1

Методска упутства за друге облике рада
Један од облика рада са ученицима су домаћи задаци који са
држе квалитативне и квантитативне задатке, понекад и експеримен
талне. Такви домаћи задаци односе се на градиво које је обрађено
непосредно на часу и на повезивање овог градива са претходним.
За домаћи задатак могу се давати и семинарски радови и ма
њи пројекти, које би ученици радили индивидуално или у групама.
Наставник је обавезан да прегледа домаће задатке и саопшти
ученицима евентуалне грешке како би они имали информацију о
успешности свог рада.

28. јун – 2013.

Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1

Магнетно поље

2

Механичке осцилације

8

3

Електричне осцилације

6

4

Механички таласи

12

5

Електромагнетни таласи

6

6

Основи оптике

18

Лабораторијске вежбе

10
70

7
Укупно

10

IV РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње)
Редни број теме

Наслов теме

Укупан број часова

1

Елементи квантне физике

13

2

Елементи атомске и савремене физике

20

3

Елементи нуклеарне физике

16

4

Физика мегасвета

3

Лабораторијске вежбе

8
60

5
Укупно

Образовни профил: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР,
ПЕДИЈАТРИЈСКА СЕСТРА ТЕХНИЧАР, ГИНЕКОЛОШКОАКУШЕРСКА СЕСТРА, ФИЗИОТ
 ЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР,
СТОМАТОЛОШКА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР, ЗУБНИ ТЕХНИЧАР,
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР, КОЗМЕТИЧКИ ТЕХНИЧАР,
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
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28. јун – 2013.

и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Биологија ћелије, Хемијски састав ћелије, органска и неор
ганска једињења која учествују у изградњи ћелија.
Прокариотска и еукариотска ћелија.
Ћелијска мембрана. Грађа ћелијске мембране. Активност
мембране. Пропустљивост ћелијске мембране, пасивни транспорт.
Активни пренос супстанци.
Једро. Грађа и улога једра. Једрова мембрана и једрова пла
зма. Хромозоми, хроматин (организација хроматина, ДНК, хисто
ни, РНК, нехистонски протеини). Једарце.
Ћелијске органеле. Цитоплазма. Рибозоми. Полизоми. Цито
плазматичне мембране (ендоплазматичне мреже, Голџијев систем,
лизозоми, специфичне грануле). Пластиди. Митохондрије. Цен
трозом. Цитоскелет.
Разлике између једноћелијских и вишећелијских организама.
Разлика између биљне и животињске ћелије.
Циклус ћелије. Деоба ћелије: амитоза, митоза и мејоза.
II. ВИРУСИ
Порекло и значај. Морфологија вируса. Размножавање виру
са. Подела вируса.
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IV. РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА
Услови живота на нашој планети. Савремена подела биљака и
животиња. Разлике између биљака и животиња.
Опште карактеристике и класификација биљака, медицински
и привредни значај биљака.
V. МОРФОЛОГИЈА ОРГАНА СКРИВЕНОСЕМЕНИЦА
Биљни органи (корен, изданак, стабло, лист, цвет, цвасти,
плод, семе).
VI. К
 РАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ УПОТРЕБЕ БИЉАКА
У ЛEЧЕЊУ
Осврт на важност лековитих биљних сировина у прошлости.
Кратак преглед историје употребе биљака у лечењу. Берба и суше
ње лековитих биљака.
VII. ГАЈЕЊЕ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА
Фармацеутска израда лекова од биљака.
Припремање и употреба лековитих и ароматичних биљака у
домаћим условима.
VIII. ЛЕКОВИТЕ БИЉКЕ
Станиште, састав, добијање и употреба.
IX. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
1. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања и значај екологије.
Услови живота и појам еколошких фактора. Однос организа
ма и животне средине.
Класификација еколошких фактора.
Адаптације на различите услове живота.
Животно станиште.
Појам популације и њене основне одлике.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација. Са
став, структура и класификација животних заједница. Трофички
односи и типови исхране. Ланци и мреже ланаца исхране.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе. Кружење ма
терије и протицње енергије кроз екосистем. Преображаји екоси
стема. Типови и класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Биогеохе
мијски циклуси у биосфери.
2. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Човек и његов однос према неживој и живој природи.
Еколошке промене у природи под дејством човека. Промене
физичких услова средине. Промене у саставу живог света. Процес
доместификације земљишта, биљака и животиња. Процеси урба
низације и индустријализације.
Појам, извори и врсте загађивања и нарушавања животне
средине и могућности заштите. Извори загађивања вода, ваздуха,
земљишта и хране. Медицински отпад. Системи праћења стања
животне средине. Генетички и здравствени ефекти нарушене и за
гађене животне средине.
Еколошке основе просторног планирања и уређења простора.
3. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.

III. БАКТЕРИЈЕ

X. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА

Опште одлике бактерија: грађа и састав бактеријске ћелије.
Промет материја у бактерији. Облици и размножавање. Распро
страњеност и значај за биосферу и човека. Бактерије изазивачи бо
лести биљака, животиња и људи.

Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
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Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА
Органзација животиња. Ткива, врсте и њихове карактеристике.
Органи, органски системи и организам као целина.
Симетрија животиња.
Принципи научног класификовања животиња, систематске
категорије.
Хетеротрофни Протисти (Протозоа). грађа и функција једно
ћелијских организама, класификација, филогенија. Значај протозоа.
Метазоа. Порекло вишећеличности.
Сунђери: организација, класификација.
Еуметазоа. Дупљари, одлике. Смена генерација код жарњака
(полипи и медузе), класификација и значај.
Пљоснати црви. Одлике, телесна организација, класификација.
Адаптације на паразитски начин живота. Значајне паразитске врсте.
Организација немертина и филогенетски значај пљоснатих црва.
Псеудоцеломата. одлике, распрострањеност и значај ваљка
стих црва. Значајне паразитске врсте.
Целомата. Појава и значај целома, правци развоја целомата.
Мекушци. Одлике, класификација, распрострањеност и значај.
Прстенасти (чланковити) црви. Одлике, класификација, рас
прострањеност и значај.
Зглавкари. Одлике, класификација са одликама главних гру
па, распрострањеност и значај.
Пауколике животиње. Одлике, класификација. Отровне врсте.
Врсте значајне као паразити и вектори заразних обољења.
Ракови. Одлике, класификација и значај.
Инсекти. Одлике, распрострањеност и класификација. Улога
инсеката у хуманој и ветеринарској медицини и економији природе.
Бодљокошци. Одлике, распрострањености класификација.
II. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА
Организација, порекло и правци еволуције и класификација
хордата.
Туниката и цефалохордата: одлике, начин живота, класифика
ција и распрострањеност.
Упоредни преглед грађе кичмењака.
Порекло и развој риба. Класификација и значај.
Порекло и развој водоземаца. Адаптације на копнени начин
живота, класификација и значај.
Порекло и развој гмизаваца. Адаптације на копнени начин
живота, класификација и значај.
Порекло и развој птица. Адаптације на специфичне начине
живота, класификација и значај.
Порекло и развој сисара. Адаптивна радијација сисара, кла
сификација, распрострањеност и значај.
III. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети): оогенеза и сперматогенеза.
Оплођење: спољашње и унутрашње; овипарност, ововиви
парност, вивипарност.
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Врсте јајних ћелија и начини деоба (браздања) јајних ћелија.
Рани ступњеви развића, ембриогенеза и органогенеза (мору
ла, бластула, гаструла; клицини листови основе будућих органа;
ембрионалне индукције; детерминација и диференцијација ембри
оналних ћелија).
Раст ћелија, органа и организма.
Ембрионални завоји (омотачи).
Постембрионално развиће: метаморфоза и регенерација.
Онтогенетско развиће: пренатални период; преембрионални,
ембрионални и фетални период; рађање; неонатални период; јуве
нилни период; препубертални и пубертални период; адултни период.
Старење.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ
Предмет и значај изучавања молекуларне биологије.
Молекулска основа биолошких процеса. Молекулске основе
наслеђивања. Структура и функција ДНК као молекулска основа
за очување и преношење генских информација. Репликација ДНК.
Структура РНК. Врсте и функције РНК.
Генетички код, транскрипција и транслација.
Гени. Однос гена, протеин
 а као генског производа и фенотип
ске особине.
Генетички инжењеринг и примена.
II. МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА
Извори генетичке варијабилности: мутације и рекомбинације.
Мутације гена: промене у структури генетичког материјала.
Мутагени чиниоци средине (физички, хемијски и биолошки).
Учесталост генских мутација и њихов фенотипски ефекат.
Механизми поправке оштећења на ДНК.
Хромозомске мутације (нумеричке и структурне аберације
хромозома) и значај за медицинску генетику. Типови наслеђивања.
Моногенско наслеђивање. Менделова правила наслеђивања
код биљака, животиња и човека (монохибридно, дихибридно и по
лихибридно укрштање).
Вежба: праћење наследних особина преко родословних ста
бала.
Вежба: израчунавање вероватноће наслеђивања особина код
људи, у монохибридном и дихибридном укрштању.
Везани гени човека. Мапирање хромозома човека.
Генетичка структура популација. Динамика одржавања гене
тичке варијабилности популације.
Вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња.
Наследност и варирање особина код људи.
Наследне болести.
Генетичка условљеност човековог понашања.
III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОН
 Е БИОЛОГИЈЕ
Абиогена еволуција и постанак органских система.
Постанак првобитних организама.
Најважнији ступњеви у процесу еволуције живота на Земљи.
Филогенетски развој живих бића (биљака и животиња).
Еволуционе теорије.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички
дрифт, проток гена.
Природна селекција.
Коеволуција у еколошким системима.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак еволуционих новина.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Социобиологија.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА

Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама)
применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еко
лошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програ
мирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну
екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене про
јектне активности је потребно реализовати тимском наставом у
школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најад
 екватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава.
С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школ
ског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринар
ска струка, онда се настава може реализовати у различитим објек
тима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за
производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти,
експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветери
нарске институције, мрестилишта...), објекти експонантног карак
тера (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, на
ционални паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности
и природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сиро
винама добијеним из природе и технологијама њихове прераде.
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Такође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања
и развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
Образовни профил: ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
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– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 74 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије, органска и неорганска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Прокариотска и еукариотска ћелија.
Ћелијска мембрана. Грађа ћелијске мембране. Активност
мембране. Пропустљивост ћелијске мембране, пасивни транспорт.
Активни пренос супстанци.
Једро. Грађа и улога једра. Једрова мембрана и једрова пла
зма. Хромозоми, хроматин (организација хроматина, ДНК, хисто
ни, РНК, нехистонски протеини). Једарце.
Ћелијске органеле. Цитоплазма. Рибозоми. Полизоми. Цито
плазматичне мембране (ендоплазматичне мреже; Голџијев систем;
лизозоми; специфичне грануле). Пластиди. Митохондрије. Цен
трозом. Цитоскелет.
Разлике између једноћелијских и вишећелијских организама.
Разлике између биљне и животињске ћелије.
Циклус ћелије. Деоба ћелије: амитоза, митоза и мејоза.
II. ВИРУСИ
Порекло, особине и значај. Подела вируса. Размножавање ви
руса. Вируси изазивачи болести биљака, животиња и људи.
III. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике бактерија: грађа и састав бактеријске ћелије.
Промет материја у бактерији. Облици и размножавање. Распро
страњеност и значај за биосферу и човека. Бактерије изазивачи бо
лести биљака, животиња и људи.
IV. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА
Организација животиња. Ткива, врсте и њихове карактери
стике.
Органи, органски системи и организам као целина.
Симетрија животиња. Принципи научног класификовања жи
вотиња, систематске категорије.
Хетеротрофни Протисти (Протозоа). грађа и функција једно
ћелијских организама, класификација, филогенија. Значај протозоа.
Метазоа. Порекло вишећеличности, основне етапе у развоју
метазоа.
Сунђери: организација и класификација.
Еуметазоа. Дупљари, одлике. Смена генерација код жарњака
(полипи и медузе), класификација и значај.
Пљоснати црви. Одлике, телесна организација, класификација.
Адаптације на паразитски начин живота. Значајне паразитске врсте.
Организација немертина и филогенетски значај пљоснатих
црва.
Псеудоцеломата. Одлике, распрострањеност и значај ваљка
стих црва. Значајне паразитске врсте.
Целомата. Појава и значај целома, правци развоја целомата.
Мекушци. Одлике, класификација, распрострањеност и значај.
Прстенасти (чланковити) црви. Одлике, класификација, рас
прострањеност и значај.
Зглавкари. Одлике, класификација са кратким одликама глав
них група и распрострањеност.
Пауколике животиње. Одлике, класификација. Отровне врсте.
Врсте значајне као паразити и вектори заразних обољења.
Ракови. Одлике, класификација и значај.
Инсекти. Одлике, распрострањеност, класификација. Улога
инсеката у хуманој и ветеринарској медицини и економији природе.
Бодљокошци. Одлике, распрострањеност класификација.
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V. МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА ХОРДАТА
Хордата. Организација, порекло и правци еволуције и класи
фикација.
Туниката и цефалохордата. Одлике, начин живота, класифи
кација и распрострањеност.
Упоредни преглед грађе кичмењака.
Порекло и развој риба. Класификација и значај.
Порекло и развој водоземаца. Адаптације на копнени начин
живота, класификација и значај.
Порекло и развој гмизаваца. Адаптације на копнени начин
живота, класификација и значај.
Порекло и развој птица. Адаптације на специфичне начине
живота, класификација и значај.
Порекло и развој сисара. Адаптивна радијација сисара, кла
сификација, распрострањеност и значај.
VI. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети): оогенеза и сперматогенеза.
Оплођење: спољашње и унутрашње; овипарност, ововиви
парност, вивипарност.
Врсте јајних ћелија и начини деоба (браздања) јајних ћелија.
Рани ступњеви развића: ембриогенеза и органогенеза (мору
ла, бластула, гаструла; клицини листови основе будућих органа;
ембрионалне индукције; детерминација и диференцијација ембри
оналних ћелија).
Раст ћелија, органа и организма.
Ембрионални завоји (омотачи).
Постембрионално развиће: метаморфоза и регенерација.
Онтогенетско развиће: пренатални период, преембрионални,
ембрионални и фетални период, рађање, неонатални период, јуве
нилни период, препубертални и пубертални период, адултни пе
риод.
Старење.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ
Предмет и значај изучавања молекуларне биологије.
Молекулска основа биолошких процеса. Молекулске основе
наслеђивања. Структура и функција ДНК као молекулска основа
за очување и преношење генских информација. Репликација ДНК.
Структура РНК. Врсте и функције РНК.
Генетички код, транскрипција и транслација.
Гени. Однос гена, протеина као генског производа и фенотип
ске особине.
Генетички инжењеринг и примена.
II. МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА
Извори генетичке варијабилности: мутације и рекомбинације.
Мутације гена: промене у структури генетичког материјала.
Мутагени чиниоци средине (физички, хемијски и биолошки).
Учесталост генских мутација и њихов фенотипски ефекат.
Механизми поправке оштећења на ДНК.
Хромозомске мутације (нумеричке и структурне аберације
хромозома) и значај за медицинску генетику. Типови наслеђивања.
Моногенско наслеђивање. Менделова правила наслеђивања
код биљака, животиња и човека (монохибридно, дихибридно и по
лихибридно укрштање).
Вежба: праћење наследних особина преко родословних ста
бала.
Вежба: израчунавање вероватноће наслеђивање особина код
људи, у монохибридном и дихибридном укрштању.
Везани гени човека. Мапирање хромозома човека.
Генетичка структура популација. Динамика одржавања гене
тичке варијабилности популације.
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Вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња.
Наследност и варирање особина код људи.
Наследне болести.
Генетичка условљеност човековог понашања.
III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Теорије еволуције.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички
дрифт, проток гена.
Природна селекција и адаптације.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак живота.
Еволуција и филогенија.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
IV. ЕКОЛОГИЈА, ЗАШТИТА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
4. Основни појмови и принципи екологије
Предмет проучавања и значај екологије.
Услови живота и појам еколошких фактора. Однос организма
и животне средине.
Класификација еколошких фактора.
Адаптације на различите услове живота.
Животно станиште.
Појам популације и њене основне одлике.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација. Са
став, структура и класификација животних заједница. Трофички
односи и типови исхране. Ланци и мреже ланаца исхране.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе. Кружење ма
терије и протицање енергије кроз екосистем. Преображаји екоси
стема. Типови и класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Биогеохе
мијски циклуси у биосфери.
5. Заштита и унапређивање животне средине и одрживи развој
Концепт одрживог развоја.
Човек и његов однос према неживој и живој природи.
Еколошке промене у природи под дејством човека.
Промене физичких услова средине. Промене у саставу живог
света. Процес доместификације земљишта, биљака и животиња.
Процеси урбанизације и индустријализације.
Појам, извори и врсте загађивања и нарушавања животне
средине и могућности заштите. Извори загађивања воде, ваздуха,
земљишта и хране. Медицински отпад. Системи праћења стања
животне средине. Генетички и здравствени ефекти нарушене и за
гађене животне средине.
Еколошке основе просторног планирања и уређења простора.
6. Заштита природе
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
V. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
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Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуир ан тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама) при
менити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколошки
садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани мо
дел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију и
различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активности
је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопх одно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава..
С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школ
ског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринар
ска струка, онда се настава може реализовати у различитим објек
тима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за
производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти,
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експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветери
нарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног каракте
ра (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, наци
онални паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литерату
Образовани профил: САНИТАРНО – ЕКОЛОШКИ ТЕХНИЧАР
БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вештине
и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију моти
вацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену
концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација
на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
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– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Биологија ћелије, Хемијски састав ћелије, органска и неор
ганска једињења која учествују у изградњи ћелија.
Прокариотска и еукариотска ћелија.
Ћелијска мембрана. Грађа ћелијске мембране. Активност
мембране. Пропустљивост ћелијске мембране, пасивни транспорт.
Активни пренос супстанци.
Једро. Грађа и улога једра. Једрова мембрана и једрова пла
зма. Хромозоми, хроматин (организација хроматина, ДНК, хисто
ни, РНК, нехистонски протеини). Једарце.
Ћелијске органеле. Цитоплазма. Рибозоми. Полизоми. Цито
плазматичне мембране (ендоплазматичне мреже, Голџијев систем,
лизозоми, специфичне грануле). Пластиди. Митохондрије. Цен
трозом. Цитоскелет.
Разлике између једноћелијских и вишећелијских организама.
Разлике између биљне и животињске ћелије.
Циклус ћелије. Деобе ћелије: амитоза, митоза и мејоза.
II. ВИРУСИ
Порекло и значај. Морфологија вируса. Размножавање виру
са. Подела вируса.
III. БАКТЕРИЈЕ
Опште одлике бактерија: грађа и састав бактеријске ћелије.
Промет материја у бактерији. Облици и размножавање. Распро
страњеност и значај за биосферу и човека. Бактерије изазивачи бо
лести биљака, животиња и људи.
IV. РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА
Услови живота на нашој планети. Савремена подела биљака
и животиња.
Опште карактеристике и класификација биљака, медицински
и привредни значај биљака.
V. МОРФОЛОГИЈА ОРГАНА СКРИВЕНОСЕМЕНИЦА
Биљни органи (корен, изданак, стабло, лист, цвет, цвасти,
плод, семе).
VI. КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ УПОТРЕБЕ БИЉАКА
У ЛEЧЕЊУ
Осврт на важност лековитих биљних сировина у прошлости.
Кратак преглед историје употребе биљака у лечењу. Берба и суше
ње лековитих биљака.
VII. ГАЈЕЊЕ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА
Фармацеутска израда лекова од биљака.
Припремање и употреба лековитих и ароматичних биљака у
домаћим условима.
Станиште, састав, добијање.
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VIII. БИОЛОШКА ИСПИТИВАЊА

Биолошке одлике животиња (пулс, температура, дисање и
друго) и најприкладнији модели за фармаколошко, хистолошко и
токсиколошко испитивање агенаса.
Биолошки оглед.
Узимање узорака крви и излучевина.
Начини апликације активних агенаса:
– индиректна примена (орална)
– директна примена (венски, мишићни, поткожни, перитоне
ални, кутани).
Припремање ткива или органа за анализу.
Врсте анализе (хистолошке, патохистолошке, биохемијске и
физичко-хемијске).
Фармаколошко-токсиколошка документација.
IX. ЗДРАВСТВЕНА КУЛТУРА
Квалитет живота и утицај савременог начина живота на здра
вље човека.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару – кооперативни рад,
рад у групи);
– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама)
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применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еколо
шки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програмирани
модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну екскурзију
и различите пројектне активности. Предвиђене пројектне активно
сти је потребно реализовати тимском наставом у школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопх одно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава..
С обзиром на то да се ученици превасходно обучавају за про
фесионалну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/
школску праксу изводити у привредним објектима (изван школ
ског комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринар
ска струка, онда се настава може реализовати у различитим објек
тима у области производње (пољопривредна добра, комбинати за
производњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти,
експериментална пољопривредна добра, експерименталне ветери
нарске институције, мрестилишта...), објекти експонатног каракте
ра (природњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, наци
онални паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
Садржаји програма идентични су са програмом за образовне
профиле: медицинска сестра – техничар, педијатријска сестра – тех
ничар, гинеколошко-акушерска сестра, физиотерапеутски техничар,
стоматолошка сестра – техничар, зубни техничар, лабораторијски
техничар, козметички техничар и медицинска сестра – васпитач.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
Садржаји програма идентични су са програмом за образовне
профиле: медицинска сестра – техничар, педијатријска сестра – тех
ничар, гинеколошко-акушерска сестра, физиотерапеутски техничар,
стоматолошка сестра – техничар, зубни техничар, лабораторијски
техничар, козметички техничар и медицинска сестра – васпитач.
Образовни профили: ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР И ФАР
МАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије у медицинским школама је развој флек
сибилног система хемијског знања и развој општих когнитивних и
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комуникацијских способности као оспособљавање за примену хе
мијских знања у струци и свакодневном животу, припрема за даље
универзитетско образовање, оспособљавање за решавање пробле
ма у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног од
носа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области здрав
ствене струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– овладају основама научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и
процеса:
– овладају основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
хемијским, биохемијским и медицинским лабораторијама и свако
дневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.

28. јун – 2013.

Демонстрациони оглeди:
Испитивање поларности молекула воде.
Сублимација јода.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијске формуле. Количина супстанце, моларна маса и мо
ларна запремина.
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције, реакциона топлота, Хесов закон).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам биокатализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на равнотежнe кон
центрацијe реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција из
међу чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или између
гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
Вежбе (3)
Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (природа ре
актаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном кисели
ном истих количинских концентрација; концентрација реактаната:
реакција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне
киселине; температура: реакција цинка са 5% воденим раствором
хлороводоничне киселине на 25 °С и на 60 °С; додирна површина
реактаната: реакција калијум-јодида и олово(II)-нитрата; катализато
ри: разлагање водоник-пероксида уз катализатор манган(IV)-оксид).
– Чиниоци који утичу на равнотежнe концентрацијe реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпера
туре (реакција димеризације азот(IV)-оксида).
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ

Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше.

Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Масени
процентни садржај и количинска концентрација раствора. Молал
на концентрација раствора.
Осмоза и дифузија. Колигативна својства раствора. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Демонстрациони огледи
Припремање раствора познатог масеног процентног садржаја.
Припремање раствора одређене количинске концентрације.
Испитивање растворљивости различитих супстанци у полар
ним и неполарним растварачима.
Вежбе (2)
Припремање раствора одређене концентрације.
Припремање и испитивање својстава правих и колоидних
раствора.

СТРУКТУРА АТОМА

КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ

Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пе
риодни систем елемената. Енергија јонизације и афинитет према
електрону. Периодична својства елемената.
Демонстрациони огледи:
Бојење пламена.
Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног си
стема елемената. Упоређивање реактивности елемената 17. групе
Периодног система елемената.
Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).

Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Протолитичка теорија киселина и база. Амфолити. Протоли
тичка равнотежа у води. Концентрација јона у воденим растворима
киселина, база и соли. pH вредност водених раствора. Пуфери.
Демонстрациони огледи:
Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним индикатором.
Вежбе (2)
Добијање соли (сједињавање цинка и сумпора, реакција ба
кар(II)-сулфата и цинка, реакција олово(II)-оксида и хлороводо
ничне киселине, реакција баријум-хлорида и натријум-сулфата,
реакција сребро-нитрата и хлороводоничне киселине, реакција
гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида).

I РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 годишње, 97 теорије и 8 вежби)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ

ХЕМИЈСКE ВЕЗE
Јонска веза. Ковалентна веза. Поларност молекула, диполни
моменат. Водонична веза. Метална веза. Својства супстанци са
јонском и ковалентном везом. Основна својства супстанци у свим
агрегатним стањима и њихова међусобна повезаност.

ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК
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Демонстрациони огледи:
Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у ки
селој и у базној средини.
Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
Вежбе (1)
Напонски низ метала: поређење редукционе способности ме
тала.

Број 11 – Страна 297

II РАЗРЕД
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТEМА ЕЛЕМЕНАТА

Периодичност промене структуре и својстава елемената у
Периодном систему елемената. Неметали, метали и металоиди у
ПСЕ. Биоелементи.

Упоредна својства елемената у групи. Алуминијум. Легуре
алуминијума. Својства, значај и примена једињења алуминијума:
оксид, хидрид, алуминати, двогубе соли.
Демонстрациони огледи:
Испитивање амфотерности алуминијума и алуминијум-хи
дроксида: реакција са хлороводоничном киселином и натријум-хи
дроксидом.

ВОДОНИК

ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА

Општа својства и распрострањеност водоника. Изотопи водо
ника. Значај и примена једињења водоника: вода, водоник-перок
сид, хидриди.
Демонстрациони огледи:
Добијање водоника и испитивање његових својстава. Дејство
молекулског и атомског водоника на калијум-перманганат.

Упоредна својства елемената у групи. Угљеник. Угаљ. Кокс.
Својства, значај и примена једињења угљеника: оксиди, карбиди,
цијаниди. Силицијум. Силикати. Калај, олово и упоредна својства
њихових једињења. Токсичност угљен-моноксида. Биолошки ва
жна једињења угљеника.
Демонстрациони огледи:
Добијање чађи.
Добијање и испитивање својстава угљеник(IV)-оксида.

ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА

ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Својства, значај и при
мена једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријумкарбонат (добијање ових једињења) и калијум-нитрат. Улога и зна
чај јона натријума и калијума .
Демонстрациони огледи:
Реакције натријума и калијума с водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи, поређење са алкалним
металима, одступање код берилијума. Реакција земноалкалних
елемената с водом. Својства, значај и примена једињења: магне
зијум-карбонат, калцијум-оксид, калцијум-хидроксид (добијање
калцијум-оксида и калцијум-хидроксида), калцијум-карбонат, кал
цијум-сулфат. Тврдоћа воде.
Демонстрациони огледи:
Добијање магнезијума-хидроксида.
Доказивање базности магнезијум и калцијум-хидроксида.
Реакција магнезијума и калцијума са хлороводоничном кисе
лином.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
Упоредна својства прелазних метала. Комплексна једињења
(тип везе, номенклатура).
Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења.
Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења.
Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и
примена једињења гвожђа. Добијање гвожђа и челика.
Својства и значај комплексних једињења гвожђа, кобалта и
никла.
Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена и ис
питивање његових својстава.
Добијање гвожђе(III)-хидроксида и његовa реакција са хлоро
водоничном киселином.
Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и важнија једињења.
ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ
Упоредна својства лантанида. Упоредна својства актинида.

ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, значај
и примена једињења азота (хидриди, оксиди, киселине и њихове
соли). Фосфор. Својства, значај и примена једињења фосфора (хи
дриди, оксиди, киселине и њихове соли). Вештачка ђубрива. Био
лошки важна једињења азота и фосфора.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава азота, амонијака и азотне
киселине.
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сум
пор. Својства, значај и примена једињења сумпора (хидриди, окси
ди, киселине и њихове соли).
Демонстрациони огледи:
Добијање пластичног сумпора.
Добијање и испитивање својстава сумпор(IV)-оксида. Дејство
разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, бакар и олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром.
Јод. Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли.
Добијање хлороводоничне киселине.
Демонстрациони огледи:
Реакција хлороводоничне киселине са калцијум-карбонатом
и натријум-ацетатом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства племенитих гасова у групи.
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број, хи
бридизација). Структура органских молекула (врсте веза, геометрија
молекула). Формуле органских молекула (молекулске, структурне,
рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функционалне групе.
Сличности и разлике између органских и неорганских једињења.
АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
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Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Зна
чај и примена засићених угљоводоника.
АЛКЕНИ И ДИЕНИ
Структура молекула алкена. Номенклатура алкена. Геоме
тријска изомерија. Добијање алкена. Физичка и хемијска својства
алкена. Диени, структура и реактивност. Значај и примена алкена и
диена (пластичне масе, полиетенска и полипропенска влакна, кау
чук, гума, лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-пер
манганатом. Полимеризација стирена.
АЛКИНИ
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање
алкина и њихова физичка и хемијска својства. Примена алкина.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава етина.
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Добијање и
физичка својства арена. Реакције ароматичних угљоводоника (суп
ституција, адиција и оксидација). Моно и полисупституисани де
ривати бензена. Изомерија полисупституисаних деривата бензена.
Полициклични ароматични угљоводоници.
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
Структура и номенклатура. Добијање, физичка и хемијска
својства. Употреба.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и
оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства алкохо
ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етиленгликол, глицерол).
Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола. Слично
сти и разлике у својствима фенола и алкохола.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасо
вом реакцијом.
ЕТРИ
Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, пред
ставници и употреба етара.
Демонстрациони огледи:
Испитивање својстава етара.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних је
дињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка својства. Реакције
карбонилних једињења (нуклеофилна адиција, оксидација, редук
ција, кондензационе реакције). Полуацетали и ацетали. Полуаце
тални облик глукозе. Значај и примена важнијих карбонилних је
дињења (метанал, етанал, пропанон).
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Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
Јодоформска реакција.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ КАРБОКСИЛНИХ
КИСЕЛИНА
Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклату
ра карбоксилних киселина. Добијање и физичка својства. Реакци
је карбоксилних киселина. Значај и примена важнијих киселина.
Аминокиселине.
Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхи
дриди, амиди). Физичка и хемијска својства естара. Значај и при
мена важнијих једињења (карбамид, полиестри, полиамиди).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости мравље (метанске), сирћетне
(етанске), бензоеве и салицилне киселине у води и алкохолу и ис
питивање киселости ових раствора плавим лакмус папиром.
Испитивање реактивности карбоксилних киселина. Добијање
и испитивање својстава естара.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура
амина. Добијање, физичка и хемијска својства амина.
Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, ни
тробензен).
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ
Тиоли, сулфиди и сулфонске киселине.
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и
шесточланим прстеном. Ароматичност, базност и киселост пирола
и пиридина.
АЛКАЛОИДИ И АНТИБИОТИЦИ
Алкалоиди, природни извори. Поједини представници. Фи
зиолошко дејство и значај појединих алкалоида. Појам антибиозе.
Природни извори и изоловање антибиотика.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре. Загађивање воде.
Загађивање земљишта. Хемијски отпад. Медицински отпад.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије у медицинским
школама неопходно је имати у виду високи дидактички потенцијал
хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне карактери
стике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у
наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и зада
цима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење ин
терактивних метода наставе и учења због њихове високе образов
не и мотивационе вредности у свим сегементима наставе.
Садржаји програма хемије у медицинским школама су ор
ганизовани тако да се у првом разреду изучавају садржаји опште
хемије, у другом садржаји неорганске хемије, у трећем садржаји
органске хемије, осим за фармацеутске техничаре и лабораториј
ске техничаре, где се у првом разреду изучава општа и неорганска
хемија, а у другом разреду неорганска хемија и органска хемија.
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Хемија као наставни предмет у медицинским школама има висок
дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разуме
вање појава и процеса који се изучавају у стручним предметима
(медицинска биохемија, фармакологија, анатомија и физиологија,
патологија и други);
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
медицине и фармације;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисциплина
резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Ученици,
као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства супстан
ци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом
хемијском структуром. За разумевање ових идеја и концепата у на
стави хемије је потребно синхронизовано представљање хемијских
знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације. Ког
нитивне карактеристике ученика омогућавају већу заступљеност
микроскопског и симболичког нивоа репрезентације, као и интегра
цију и симултану примену сва три нивоа. Mеђутим, у настави хеми
је увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примар
ни извор знања и као основни метод сазнавања у хемији, кључни
механизам за корелацију међу свим нивоима репрезентације знања.
При томе посебну пажњу треба посветити прецизности примене
хемијског језика (на пример, изводи се хемијска реакција, а пише се
хемијска једначина). Симултана примена различитих нивоа репре
зентације знања у хемији може да изазове когнитивно преоптереће
ње услед дељења пажње. У таквим случајевима треба сегментисати
садржаје (делити их у мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљи
во одабраним садржајима са високом информативном вредношћу
за ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако
да мотивишу ученике за њихово изучавање вежући их за пробле
матику медицинске струке (на пример, изучавати пуфере телесних
течности, осмотски притисак у одабраним биолошким системима,
кисело-базна својства лекова и медицинских препарата итд.). По
себно је важно да ученици разумеју развојност концепата и теори
ја у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта кроз
развојност теорија о структури атома и развојност теорија хемијске
везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хе
мијска научна писменост која у овом узрасту подразумева познава
ње хемијске научне терминологије, номенклатуре и симболике на
нивоу основне научне комуникације. У области неорганске и ор
ганске хемије, због многобројности изучаваних објеката (хемијских
елемената и њихових једињења), важно је бавити се проблематиком
класификација, класификационих система и хијерархијских односа
у њима, а посебну пажњу треба посветити биогеним елементима
и биолошки важним једињењима. Посебно је важно инсистирати
на систематском организовању знања применом концептних мапа,
као и радити на развоју критеријума за класификације. Потребно
је истаћи да је Периодни систем елемената најсавршенији класи
фикациони систем у природним наукама и оспособити ученике да
га користе за дедукцију својстава хемијских елемената и њихових
једињења. Изузетну пажњу треба посветити класификацијама суп
станци према биолошком деловању.
Настава хемије у медицинским школама треба да омогући уче
ницима и стицање неопходних техничко-технолошких знања, најви
ше у домену производње лекова и других медицинских материјала.
Такође је важно да хемијска знања буду функционална тако да се
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примењују у изучавању стручних предмета. С обзиром да ученици
средњошколског узраста разумеју узрочно-последичне везе у изуча
вању оваквих садржаја треба инсистирати на корисности и ризицима
од хемијске производње као и употребе одређених супстанци. При
томе посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој
и неопходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о
хемијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији
са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну пажње по
светити одлагању, чувању и уништавању медицинског отпада.
Настава хемије у медицинским школама треба да оспособи
ученике за самостално коришћење савремених информационих
технологија у учењу хемије, претраживању хемијских информа
ција и савременој комуникацији у хемији. Лабораторијске вежбе
треба да оспособе ученика за самосталан рад у струци као и снала
жење у сличним ситуацијама.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду везани за проблеме
здравствене струке. Израда самосталних или групних ученичких
пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемиј
ских информација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да
их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају,
критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуа
цији процедуралних знања и њиховом уделу у укупној оцени уче
ника.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
У првом разреду лабораторијски техничар и фармацеут
ски техничар:
Врсте супстанци (2), Структура атома (10), Хемијске везе
(10), Дисперзни системи (9), Хемијске реакције (15), Киселине, ба
зе и соли (10), Оксидоредукционе реакције (8), Периодни систем
елемената (2), Водоник (3), Елементи 1. групе периодног система
елемената (5), Елементи 2. групе периодног система елемената (5),
Прелазни метали (17), Лантаниди и актиниди (1).
Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу
на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу( 3), Дисперзни
системи (2), Киселине, базе и соли (2) и оксидоредукционе реак
ције (1).
У другом разреду лабораторијски техничар и фармацеут
ски техничар:
Елементи 13. групе периодног систeма елемената (4), Еле
менти 14. групе периодног система (6), Елементи 15. групе пери
одног система елемената (8), Елементи 16. групе периодног систе
ма елемената (7), Елементи 17. групе периодног система елемената
(6), Елементи 18. групе периодног система елемената (1), Увод у
органску хемију (5), Алкани и циклоалкани (5); Алкени и диени
(6), Алкини (3), Ароматични угљоводоници (5), Халогени дерива
ти угљоводоника (3), Алкохоли и феноли (8), Етри (2), Алдехиди и
кетони (9), Карбоксилне киселине и њихови деривати (9), Орган
ска једињења са азотом (5), Органска једињења са сумпором (2),
Хетероциклична једињења (4), Алкалоиди и антибиотици (2), Ме
тоде карактеризације органских једињења (2), Хемијски аспекти
загађивања животне средине (3).
Образовни профили: СВИ ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛИ У ЧЕТВОРО
ГОДИШЊЕМ ТРАЈАЊУ, ИЗУЗЕВ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЛА
БОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР И ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије у медицинским школама је развој флек
сибилног система хемијског знања и развој општих когнитивних и
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комуникацијских способности као оспособљавање за примену хе
мијских знања у струци и свакодневном животу, припрема за даље
универзитетско образовање, оспособљавање за решавање пробле
ма у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног од
носа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке
за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области здрав
ствене струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– овладају основама научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте ( корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт раз
војности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и
процеса:
– овладају основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионслном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
хемијским, биохемијским и медицинским лабораторијама и свако
дневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње, 60 теорија, 10 вежбe)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ВРСТЕ СУПСТАНЦИ
Појам и врсте супстанци. Хемијски елементи, једињења и
смеше.
СТРУКТУРА АТОМА
Структура атома. Атомска маса и атомски број. Изотопи. Из
градња електронског омотача. Електронска конфигурација и Пе
риодни систем елемената. Енергија јонизације и афинитет према
електрону. Периодична својства елемената.
Демонстрациони огледи:
Бојење пламена.
Упоређивање реактивности елемената 1. групе Периодног си
стема елемената. Упоређивање реактивности елемената 17. групе
Периодног система елемената.
Упоређивање промена хемијских својстава елемената треће
периоде са становишта грађе електронског омотача њихових атома
(реакције Na, Mg, Al са водом).
ХЕМИЈСКE ВЕЗE
Јонска веза. Ковалентна веза. Поларност молекула, диполни
моменат. Водонична веза. Метална веза. Својства супстанци са
јонском и ковалентном везом. Основна својства супстанци у свим
агрегатним стањима и њихова међусобна повезаност.
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Демонстрациоии оглeди:
Испитивање поларности молекула воде.
Сублимација јода.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијске формуле. Количина супстанце, моларна маса и мо
ларна запремина.
Стехиометријска израчунавања на основу хемијских једначина.
Енергетске промене при хемијским реакцијама (егзотермне и
ендотермне реакције, реакциона топлота, Хесов закон).
Брзина хемијске реакције и фактори који на њу утичу (Закон
о дејству маса). Појам биокатализатора.
Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу равнотежнe кон
центрацијe реактаната и производа хемијске реакције.
Демонстрациони огледи:
Кретање честица као услов за хемијску реакцију (реакција из
међу чврстог сребро-нитрата и чврстог калијум-јодида или између
гасовитог амонијака и гасовитог хлороводоника).
Вежбе (3)
Чиниоци који утичу на брзину хемијске реакције (природа ре
актаната: реакција цинка са етанском и хлороводоничном киселином
истих количинских концентрација; концентрација реактаната: реак
ција цинка са 5% и 20% воденим раствором хлороводоничне кисели
не; температура: реакција цинка са 5% воденим раствором хлорово
доничне киселине на 25°С и на 60°С; додирна површина реактаната:
реакција калијум-јодида и олово(II)-нитрата; катализатори: разлага
ње водоник-пероксида уз катализатор манган(IV)-оксид.
– Чиниоци који утичу на равнотежнe концентрацијe реакта
ната и производа хемијске реакције: промена концентрације уче
сника реакције (додатак чврстог гвожђе(III)-хлорида у реакцији
гвожђе(III)-хлорида са амонијум-тиоцијанатом); промена темпера
туре (реакција димеризације азот(IV)-оксида).
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Дисперзни системи: појам и врсте. Растворљивост. Масени
процентни садржај раствора и количинска концентрација раствора.
Осмоза и дифузија. Колигативна својства раствора. Значај и
примена колоидних раствора, суспензија и емулзија.
Демонстрациони огледи
Припремање раствора познатог масеног процентног садржаја
Припремање раствора одређене количинске концентрације
Испитивање растворљивости различитих супстанци у полар
ним и неполарним растварачима.
Вежбе (3)
Припремање раствора одређене концентрације.
КИСЕЛИНЕ, БАЗЕ И СОЛИ
Раствори електролита. Електролитичка дисоцијација. Јаки и
слаби електролити. Јонске реакције.
Протолитичка теорија киселина и база. Протолитичка равно
тежа у води. Концентрација јона у воденим растворима киселина,
база и соли. pH вредност водених раствора. Пуфери.
Демонстрациони огледи:
Испитивање киселости водених раствора киселина, база и
различитих врста соли универзалним лакмус папиром.
Вежбе (3)
Добијање соли (сједињавање цинка и сумпора, реакција ба
кар(II)-сулфата и цинка, реакција олово(II)-оксида и хлороводо
ничне киселине, реакција баријум-хлорида и натријум-сулфата,
реакција сребро-нитрата и хлороводоничне киселине, реакција
гвожђе(III)-хлорида и натријум-хидроксида).
ОКСИДОРЕДУКЦИОНЕ РЕАКЦИЈЕ
Основни појмови оксидоредукционих процеса: оксидациони
број, оксидација, редукција, оксидациона и редукциона средства.
Појам електролизе и галванског спрега. Корозија.
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Демонстрациони огледи:
Реакција гвожђе(II)-сулфата са калијум-перманганатом у ки
селој и у базној средини.
Реакција гвожђа са воденим раствором бакар(II)-сулфата.
Вежбе (1)
Напонски низ метала: поређење редукционе способности ме
тала.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПЕРИОДНИ СИСТЕМ ЕЛЕМЕНАТА
Периодичност промене структуре и својстава елемената у
Периодном систему елемената. Неметали, метали и металоиди у
ПСЕ. Биоелементи.
ВОДОНИК
Општа својства и распрострањеност водоника. Изотопи водо
ника. Значај и примена једињења водоника: вода, водоник-перок
сид, хидриди.
Демонстрациони огледи:
Добијање водоника и испитивање његових својстава. Дејство
молекулског и атомског водоника на калијум-перманганат.
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Својства, значај и при
мена једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријумкарбонат (добијање ових једињења) и калијум-нитрат. Улога и зна
чај јона натријума и калијума.
Демонстрациони огледи:
Реакције натријума и калијума с водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи, поређење са алкалним
металима, одступање код берилијума. Реакција земноалкалних
елемената с водом. Својства, значај и примена једињења: магне
зијум-карбонат, калцијум-оксид, калцијум-хидроксид (добијање
калцијум-оксида и калцијум-хидроксида), калцијум-карбонат, кал
цијум-сулфат. Тврдоћа воде.
Демонстрациони огледи:
Добијање магнезијума-хидроксида.
Доказивање базности магнезијум и калцијум-хидроксида.
Реакција магнезијума и калцијума са хлороводоничном кисе
лином.
ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТEМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Алуминијум. Легуре
алуминијума. Својства, значај и примена једињења алуминијума:
оксид, хидрид, алуминати, двогубе соли.
Демонстрациони огледи:
Испитивање амфотерности алуминијума и алуминијум-хи
дроксида: реакција са хлороводоничном киселином и натријум-хи
дроксидом.
ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА
Упоредна својства елемената у групи. Угљеник. Угаљ. Кокс.
Својства, значај и примена једињења угљеника: оксиди, карбиди,
цијаниди. Силицијум. Силикати. Калај, олово и упоредна својства
њихових једињења. Токсичност угљеник (II)-оксида.
Демонстрациони огледи:
Добијање чађи.
Добијање и испитивање својстава угљеник(IV)-оксида.
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ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, значај
и примена једињења азота (хидриди, оксиди, киселине и њихове
соли). Фосфор. Својства, значај и примена једињења фосфора (хи
дриди, оксиди, киселине и њихове соли). Вештачка ђубрива. Био
лошки важна једињења азота и фосфора.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава азота, амонијака и азотне
киселине.
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредена својства елемената у групи. Кисеоник. Озон. Сум
пор. Својства, значај и примена једињења сумпора (хидриди, окси
ди, киселине и њихове соли).
Демонстрациони огледи:
Добијање пластичног сумпора.
Добијање и испитивање својстава сумпор(IV)-оксида.
Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, ба
кар и олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром.
Јод. Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли.
Добијање хлороводоничне киселине.
Демонстрациони огледи:
Реакција хлороводоничне киселине са калцијум-карбонатом
и натријум-ацетатом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства племенитих гасова у групи.
ПРЕЛАЗНИ МЕТАЛИ
Упоредна својства прелазних метала. Комплексна једињења
(тип везе, номенклатура).
Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења.
Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења.
Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и
примена једињења гвожђа. Добијање гвожђа и челика.
Својства и значај комплексних једињења гвожђа, кобалта и
никла.
Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и важнија једињења.
Демонстрациони огледи:
Таложење хидроксида бакра из раствора плавог камена и ис
питивање његових својстава.
Добијање гвожђе(III)-хидроксида и његово растварање у хло
роводоничној киселини.
Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и важнија једињења.
ЛАНТАНИДИ И АКТИНИДИ
Упоредна својства лантанида. Упоредна својства актинида.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Хемијски загађивачи животне средине. Загађивање атмосфе
ре. Загађивање воде.
Загађивање земљишта. Хемијски отпад. Медицински отпад.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ
Својства угљениковог атома (валенца, оксидациони број,
хибридизација). Структура органских молекула (врсте веза,
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геометрија молекула). Формуле органских молекула (молекулске,
структурне, рационалне, скелетне, кондензоване). Појам функци
оналне групе. Сличности и разлике између органских и неорган
ских једињења.
АЛКАНИ И ЦИКЛОАЛКАНИ
Класификација угљоводоника према природи угљоводонич
ног низа и функционалној групи. Општа својства угљоводоника.
Хомологи низ. Структура молекула алкана. Номенклатура алкана
(IUPAC и тривијални називи). Структурна изомерија. Физичка и
хемијска својства алкана.
Циклоалкани (структура, физичка и хемијска својства). Зна
чај и примена засићених угљоводоника.
АЛКЕНИ И ДИЕНИ
Структура молекула алкена. Номенклатура алкена. Геоме
тријска изомерија. Добијање алкена. Физичка и хемијска својства
алкена. Диени, структура и реактивност. Значај и примена алкена и
диен
 а (пластичне масе, полиетенска и полипропенска влакна, кау
чук, гума, лепкови).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости угљоводоника у води, полар
ним и неполарним органским растварачима
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-пер
манганатом. Полимеризација стирена.
АЛКИНИ
Структура молекула алкина. Номенклатура алкина. Добијање
алкина и њихова физичка и хемијска својства. Примена алкина.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава етина.
АРОМАТИЧНИ УГЉОВОДОНИЦИ
Структура бензена. Хомологи ред. Номенклатура. Добијање и
физичка својства арена. Реакције ароматичних угљоводоника (суп
ституција, адиција и оксидација). Моно- и полисупституисани де
ривати бензена. Изомерија полисупституисаних деривата бензена.
Полициклични ароматични угљоводоници.
ХАЛОГЕНИ ДЕРИВАТИ УГЉОВОДОНИКА
Структура и номенклатура. Добијање, физичка и хемијска
својства. Употреба.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Номенклатура и класификација алкохола. Изомерија (структурна и
оптичка). Добијање алкохола. Физичка и хемијска својства алкохо
ла. Значај и употреба важнијих алкохола (метанол, етанол, етиленгликол, глицерол).
Номенклатура, физичка и хемијска својства фенола. Слично
сти и разлике у својствима фенола и алкохола.
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости кисеоничних органских једи
њења.
Доказивање примарне и секундарне алкохолне групе Лукасо
вом реакцијом.
ЕТРИ
Структура, номенклатура, физичка и хемијска својства, пред
ставници и употреба етара.
Демонстрациони огледи:
Испитивање својстава етара.
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АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Својства карбонилне групе. Номенклатура карбонилних је
дињења. Добијање алдехида и кетона. Физичка својства. Реакције
карбонилних једињења (нуклеофилна адиција, оксидација, редук
ција, кондензационе реакције). Полуацетали и ацетали. Полуаце
тални облик глукозе. Значај и примена важнијих карбонилних је
дињења (метанал, етанал, пропанон).
Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
Јодоформска реакција.
КАРБОКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ И ДЕРИВАТИ КАРБОКСИЛНИХ
КИСЕЛИНА
Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклату
ра карбоксилних киселина. Добијање и физичка својства. Реакци
је карбоксилних киселина. Значај и примена важнијих киселина.
Аминокиселине.
Функционални деривати киселина (естри, халогениди, анхи
дриди, амиди). Физичка и хемијска својства естара. Значај и при
мена важнијих једињења (карбамид, полиестри, полиамиди).
Демонстрациони огледи:
Испитивање растворљивости мравље (метанске), сирћетне
(етанске), бензоеве и салицилне киселине у води и алкохолу и ис
питивање киселости ових раствора плавим лакмус папиром.
Испитивање реактивности карбоксилних киселина. Добијање
и испитивање својстава естара.
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА АЗОТОМ
Својства амино и нитро групе. Структура и номенклатура
амина. Добијање, физичка и хемијска својства амина.
Значај и примена важнијих једињења са азотом (анилин, ни
тробензен).
ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА СУМПОРОМ
Тиоли, сулфиди и сулфонске киселине.
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Номенклатура хетероцикличних једињења са петочланим и
шесточланим прстеном. Ароматичност, базност и киселост пирола
и пиридина.
МЕТОДЕ КАРАКТЕРИЗАЦИЈЕ ОРГАНСКИХ ЈЕДИЊЕЊА
Основи метода: инфрацрвена (IС) спектроскопија и нуклеар
на магнетна резонанција (NMR).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије у медицинским
школама неопх одно је имати у виду високи дидактички потенцијал
хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне карактери
стике ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у
наставном процесу ускладити са дефинисаним циљевима и зада
цима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење ин
терактивних метода наставе и учења због њихове високе образов
не и мотивационе вредности у свим сегементима наставе.
Садржаји програма хемије у медицинским школама су ор
ганизовани тако да се у првом разреду изучавају садржаји опште
хемије, у другом садржаји неорганске хемије, у трећем садржаји
органске хемије, осим за фармацеутске техничаре и лабораториј
ске техничаре, где се у првом разреду изучава општа и неорганска
хемија, а у другом разреду неорганска хемија и органска хемија.
Хемија као наставни предмет у медицинским школама има висок
дидактички потенцијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље разуме
вање појава и процеса који се изучавају у стручним предметима
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(медицинска биохемија, фармакологија, анатомија и физиологија,
патологија и други);
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
медицине и фармације;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисци
плина резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања.
Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су свој
ства супстанци и могућности њихове примене непосредно усло
вљене њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја
и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано пред
стављање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова (структура супстанци, ток хемијске реакције,
хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби кори
стити и инструкције примерене конкретно операционој фази ми
шљења уз већи удео макроскопског нивоа представљања знања.
Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт, концепт одр
жања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво
одабраним садржајима са високом информативном вредношћу за
ученике, при чему наставне ситуације треба дизајнирати тако да
мотивишу ученике за њихово изучавање вежући их за проблема
тику медицинске струке (на пример, изучавати пуфере телесних
течности, осмотски притисак у одабраним биолошким системи
ма, кисело-базна својства лекова и медицинских препарата итд.).
Посебно је важно да ученици разумеју развојност концепата и те
орија у хемији, (на пример, развојност корпускуларног концепта
кроз развојност теорија о структури атома и развојност теорија
хемијске везе). За разумевање хемијских концепата од највећег је
значаја хемијска научна писменост која у овом узрасту подразу
мева познавање хемијске научне терминологије, номенклатуре и
симболике на нивоу основне научне комуникације. У области нео
рганске и органске хемије, због многобројности изучаваних обје
ката (хемијских елемената и њихових једињења), важно је бави
ти се проблематиком класификација, класификационих система и
хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу треба посветити
биогеним елементима и биолошки важним једињењима. Посебно
је важно инсистирати на систематском организовању знања при
меном концептних мапа, као и радити на развоју критеријума за
класификације. Потребно је истаћи да је Периодни систем елеме
ната најсавршенији класификациони систем у природним наукама
и оспособити ученике да га користе за дедукцију својстава хемиј
ских елемената и њихових једињења. Изузетну пажњу треба по
светити класификацијама супстанци према биолошком деловању.
Настава хемије у медицинским школама треба да омогући
ученицима и стицање неопходних техничко-технолошких знања,
највише у домену производње лекова и других медицинских ма
теријала. Такође је важно да хемијска знања буду функционална
тако да се примењују у изучавању стручних предмета. С обзиром
на то да ученици средњошколског узраста разумеју узрочно-по
следичне везе у изучавању оваквих садржаја треба инсистирати на
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корисности и ризицима од хемијске производње као и употребе од
ређених супстанци. При томе посебно треба истицати убрзани тех
ничко-технолошки развој и неопх одност перманентног образовања
у овој области. Садржаје о хемијским аспектима заштите животне
средине радити у корелацији са наставом биологије, превасходно
екологије, а посебну пажње посветити одлагању, чувању и уни
штавању медицинског отпада.
Настава хемије у медицинским школама треба да оспособи
ученике за самостално коришћење савремених информационих
технологија у учењу хемије, претраживању хемијских информа
ција и савременој комуникацији у хемији. Лабораторијске вежбе
треба да оспособе ученика за самосталан рад у струци као и снала
жење у сличним ситуацијама.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду везани за проблеме
здравствене струке. Израда самосталних или групних ученичких
пројеката у хемији мотивише ученике да претражују изворе хемиј
ских информација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да
их образложе, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају,
критички процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију, а посебну пажњу треба посветити евалуа
цији процедуралних знања и њиховом уделу у укупној оцени уче
ника.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се сле
дећи број часова, потребних за њихову реализацију, као оријента
циони:
У првом разреду физиотерапеутски техничар, педијатриј
ска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач, гинеко
лошко-акушeрска сестра, зубни техничар, стоматолошка се
стра – техничар, санитарно-еколошки техничар, козметички
техничар и медицинска сестра – техничар:
Врсте супстанци (2), Структура атома (10), Хемијске везе
(11), Хемијске реакције (12), Дисперзни системи (9), Киселине, ба
зе и соли (9), Оксидоредукционе реакције (7).
Садржаји програма вежби за први разред: Фактори који утичу
на брзину хемијске реакције и хемијску равнотежу( 3), Дисперзни
системи (3), Киселине, базе и соли (3) и оксидоредукционе реак
ције (1).
У другом разреду физиотерапеутски техничар, педијатриј
ска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач, гинеко
лошко-акушерска сестра, зубни техничар, стоматолошка се
стра – техничар, санитарно-еколошки техничар, козметички
техничар и медицинска сестра – техничар:
Периодни систем елемената (2), Водоник (3), Елементи 1.
групе периодног система елемената (6), Елементи 2. групе Период
ног система елемената (6), Елементи 13. групе Периодног систeма
елемената (4), Елементи 14. групе Периодног система елемената
(6), Елементи 15. групе Периодног система елемената (8). Елемен
ти 16. групе Периодног система елемената (7), Елементи 17. групе
Периодног система елемената (6), Елементи 18. групе Периодног
система елемената (1), Прелазни метали (16), Лантаниди и актини
ди (1), Хемијски аспекти загађивања животне средине (4).
У трећем разреду физиотерапеутски техничар, педијатриј
ска сестра – техничар, медицинска сестра – васпитач, гинеко
лошко-акушерска сестра, зубни техничар, стоматолошка се
стра – техничар, санитарно-еколошки техничар, козметички
техничар и медицинска сестра – техничар:
Увод у органску хемију (5), Алкани и циклоалкани (5), Алке
ни и диени (6), Алкини (3), Ароматични угљоводоници (6), Хало
гени деривати угљоводоника (4), Алкохоли и феноли (8), Етри (2),
Алдехиди и кетони (8), Карбоксилне киселине и њихови деривати
(8), Органска једињења са азотом (6), Органска једињења са сум
пором (2), Хетероциклична једињења (5), Методе карактеризације
органских једињења (2);
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На основу члана 79. став 1. Закона о основама система обра
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09 и 52/11) на
предлог министра просвете, науке и технолошког развоја,
Национални просветни савет доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама  Правилника о на
ставном плану и програ

му за стицање 
образовања у трого
 дишњем и четво

рого
дишњем трајању у стручној школи за под
ручје рада остало – личне услуге
Члан 1.
У Правилнику о наставном плану и програму за стицање обра
зовања у трогодишњем и четворогодишњем трајању у стручној шко
ли за подручје рада остало – личне услуге („Просветни гласник”, бр.
4/93, 5/02, 13/02, 3/07 и 23/07), у делу: „ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО –
ЛИЧНЕ УСЛУГЕ”, у поглављу: „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕД
МЕТИ”, у одељку: „Б. СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ” престаје да важи:
1) У пододељку: „ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗА
ЈЕДНИЧКИ ЗА СВЕ ОБРАЗОВНЕ ПРОФИЛЕ”, наставни програм
предмета: „ХЕМИЈА”, за I, II и III разред;
2) У пододељку: „ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СУ ЗАЈЕД
НИЧКИ ЗА ГРУПУ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА ЧИЈЕ ОБРАЗОВА
ЊЕ ТРАЈЕ ТРИ ГОДИНЕ” наставни програм предмета: „ЕКОЛО
ГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, за I разред;
3) У пододељку: „ПРОГРАМИ ПРЕДМЕТА КОЈИ СЕ ИЗУ
ЧАВАЈУ НА НИВОУ ПОЈЕДИНИХ ОБРАЗОВНИХ ПРОФИЛА”,
наставни програм предмета: „БИОЛОГИЈА” (за образовни профил
сценски маскер и власуљар) за I и II разред.
Члан 2.
У делу: „ПЛАНОВИ И ПРОГРАМИ ОБРАЗОВАЊА И ВАС
ПИТАЊА ЗА ПОДРУЧЈЕ РАДА ОСТАЛО – ЛИЧНЕ УСЛУГЕ”, у
поглављу: „I. ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ”, у одељку:
„А. ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ”, утврђују се нови настав
ни програми предмета:
1) „ХЕМИЈА”, за I, II и III разред, за образовне профиле:
„ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР И ПЕДИКИР МАНИКИР
И СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР”;
2) „ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ”, за
I разред, за образовне профиле: „ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ
ФРИЗЕР И ПЕДИКИР И МАНИКИР”;
3) „БИОЛОГИЈА”, за I и II разред, за образовни профил:
„СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР”.
Програми из става 1. овог члана одштампани су уз овај пра
вилник и чине његов саставни део.
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављива
ња у „Просветном гласнику”, а примењиваће се до краја школске
2012/2013. године.
Број 110-00-00086/2012-03
У Београду, 18. марта 2013. године

Председник
Националног просветног савета
проф. др Десанка Радуновић, с.р.

Образовни профил: ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, МУШКИ ФРИЗЕР, ПЕ
ДИКИР И МАНИКИР И СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР
ХЕМИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе хемије је развој флексибилног система хе
мијског знања и развој општих когнитивних и комуникацијских

28. јун – 2013.

способности као оспособљавање за примену хемијских знања у
струци и свакодневном животу, оспособљавање за решавање про
блема у новим и непознатим ситуацијама и развијање одговорног
односа према себи, другима и животној средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску научну писменост и способност комуни
кација у хемији;
– развију функционални систем хемијског знања као подр
шке за изучавање стручних предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој
става као и могућности њихове примене, посебно у области лич
них услуга;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при
меном савремених информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– примењују основне хемијске концепте (корпускуларни кон
цепт, концепт одржања материје, концепт равнотеже, концепт развој
ности хемијских теорија) за тумачење хемијских структура и процеса:
– овладају основним техникама лабораторијског рада;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено
друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних
наука са техничко-технолошким, социо-економским и друштвеним
наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва
кодневном животу и професионaлном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у
хемији и науче да адекватно реагују при хемијским незгодама у
пракси и у свакодневном животу;
– 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 перманент
ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 годишње – 62 теорије и 8 вежби)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ЗАКОНИТОСТИ ХЕМИЈЕ
Појам и врсте супстанци. Хемијски симболи, формуле и јед
начине. Релативна атомска и молекулска маса. Количина супстан
це. Моларна маса. Основи хемијског изрaрачунања.
СТРУКТУРА СУПСТАНЦИ
Грађа атома, атомски и масени број. Изградња електронског
омотача атома. Електронска конфигурација атома и Периодни си
стем елемената. Периодична својства елемената.
Ковалентна веза. Поларност хемијске везе, поларност моле
кула. Водонична веза. Јонска веза. Молекулски, атомски и јонски
кристали.
Демонстрациони огледи:
Бојење пламена.
Реаткивност елемената 1. групе.
Реактивност елемената 17. групе.
Променљивост својстава елемената треће периоде.
Растварање аполарних и поларних ковалентних једињења у
води и провођење струје кроз ове растворе.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Кретање честица као услов за хемијски процес Енергетске про
мене при хемијским реакцијама (егзотермне и ендотермне реакције).
Брзина хемијске реакције.Фактори који утичу на брзину хе
мијске реакције. Хемијска равнотежа. Чиниоци који утичу на рав
нотежне концентрације реактаната и производа реакције.
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Демонстрациони огледи:
Разлагање водоник-пероксида уз присуство манган(IV)-оксида.
ВЕЖБЕ (4)
Утицај концентрације, температуре и природе реактаната на
брзину хемијске реакције
Утицај концентрације и притиска на хемијску равнотежу.
РАСТВОРИ И ЕЛЕКТРИЧНА СВОЈСТВА ВОДЕНИХ РАСТВОРА
Дисперзни системи. Растворљивост. Састав раствора (коли
чинска концентрација и масени удео).
Електролитичка дисоцијација. Киселине и базе. Неутрализа
ција. Јонски производ воде. рН.
Оксидоредукциони процеси и електрохемијски низ елемена
та. Хемијски извори електричне енергије (примарни и секундар
ни). Корозија. Електролиза. Практични значај.
Демонстрациони огледи:
Одређивање рН водених раствора киселина, база и соли уни
верзалним индикатором.
Реакције алуминијум-хидроксида са киселинама и базама.
Понашање гвожђа у раствору цинк-сулфата и бакар(II)-сулфата.
ВЕЖБЕ
Припремање раствора познатог масеног садржаја.
Припремање раствора познате количинске концентрације.
Реакција сулфатне киселине са карбонатима и ацетатима.
Припремање и испитивање својстава колоидног раствора.
Одређивање рН водених раствора различитих супстанци уни
верзалним индикатором. Поређење редукционе способности раз
личитих метала.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ВОДОНИК
Водоник, изотопи. Једињења водоника: хидриди и оксиди.
Демонстрациони огледи:
Добијање водоника и испитивање његових својстава
ЕЛЕМЕНТИ 1. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства слемената у групи. Својства, значај и при
мена једињења: натријум-хлорид, натријум-хидроксид, натријумкарбонат и калијум-нитрат.
Демонстрациони огледи:
Реакције натријума и калијума с водом.
ЕЛЕМЕНТИ 2. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства слемената у групи. Својства, примена и
значај једињења: магнезијум-сулфат и магнезијум-карбонат, кал
цијум-оксид, калцијум-хидроксид и калцијум-карбонат.
Демонстрациони огледи:
Реакција калцијум-карбоната са хлороводоничном киселином.

карбиди, цијаниди. Силицијум. Силикати. Калај, олово и њихова
једињења у прегледу.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства угљеник (IV) -оксида.
ЕЛЕМЕНТИ 15. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Азот. Својства, приме
на и значај једињења азота: хидрид, оксиди, киселине и њихове
соли. Фосфор. својства, примена и значај једињења фосфора: хи
дрид, оксиди, киселине и њихове соли
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава амонијака.
Испитивање својстава нитратне киселине.
ЕЛЕМЕНТИ 16. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Кисеоник. Оксиди.
Сумпор. Својства, примена и значај једињења сумпора: хидрид,
оксиди, киселине и њихове соли.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својстава кисеоника.
Топљење сумпора.
Дејство разблажене сумпорне киселине на гвожђе, цинк, ба
кар и олово.
ЕЛЕМЕНТИ 17. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Флуор. Хлор. Бром.
Јод. Халогеноводоничне и кисеоничне киселине и њихове соли.
Демонстрациони огледи:
Реакција хлороводоничне киселине са сребро-нитратом н на
тријум-ацетатом.
ЕЛЕМЕНТИ 18. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства слемената у групи. Једињења.
ПРЕЛАЗНИ ЕЛЕМЕНТИ
Упоредна својства прелазних метала.
Елементи 6. групе ПСЕ. Хром и преглед важнијих једињења.
Елементи 7. групе ПСЕ. Манган и преглед важнијих једињења.
Елементи 8. 9. и 10. групе ПСЕ. Гвожђе. Својства, значај и
примена једињења гвожђа, кобалта и никла.
Елементи 11. групе ПСЕ. Бакар, сребро и њихова важнија је
дињења.
Важније легуре прелазних метала
Демонстрациони огледи:
Добијање бакар( II )-хидроксида и његово растварање у амо
нијаку.
Оксидационо својство калијум-перманганата у киселој, неу
тралној и базној средини.
Елементи 12. групе ПСЕ. Цинк, жива и њихова важнија једи
њења.
III РАЗРЕД
(2 часа недељно, 60 часова годишње за образовне профиле
трогодишњег образовања и 70 часова годишње за образовне
профиле четворогодишњег образовања)

ЕЛЕМЕНТИ 13. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства слемената у групи. Алуминијум. Својства,
примена и значај алуминијум-оксида. Алуминати. Двогубе соли.
Легуре алуминијум
Демонстрациони огледи:
Добијање и реакције алуминијум-хидроксида са хлороводо
ничном киселином и натријум-хидроксидом.
ЕЛЕМЕНТИ 14. ГРУПЕ ПЕРИОДНОГ СИСТЕМА ЕЛЕМЕНАТА
Упоредна својства елемената у групи. Угљеник.Својства, при
мена, значај и физиолошко дејство једињења угљеника: оксиди,
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ХЕМИЈСКА ВЕЗА И СТРУКТУРА ОРГАНСКИХ МОЛЕКУЛА
Својства угљениковог атома. Структура органских молекула.
Класификација органских једињења. Формуле органских молекула.
АЛКАНИ
Структура, хомологи низ, структурна изомерија. Номенклату
ра. Представници – примена. Добијање. Нафта.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање својства метана.
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АЛКЕНИ

АЛКАЛОИД
 И И АНТИБИОТ
 ИЦИ

Структура молекула алкена. Хомологи низ. Номенклатура и
изомерија алкена. Добијање, физичка и хемијска својства. Пред
ставници и примена.
Демонстрациони огледи:
Добијање и својства етена. Оксидација етена калијум-пер
манганатом.

Природни извори и подела алкалоид
 а. Физиолошко дејство,
значај, употреба и злоупотреба појединих алкалоид
 а. Природни
извори и изоловање антибиотика. Механизам деловања антибио
тика.

АЛКИНИ

Структура и номенклатура. Подела. Моносахариди.Структу
ра моносахарида.Глукозиди, глукозидне везе, дисахариди. Поли
сахариди: скроб и целулоза.
Демонстрациони огледи:
Доказивање глукозе и фруктозе. Хидролиза сахарозе. Докази
вање скроба, хидролиза скроба и испитивање својстава хидроли
зата.

Структура молекула алкина. Хомологи низ. Номенклатура и
изомерија. Добијање, физичка и хемијска својства алкина. Пред
ставници и примена.
Демонстрациони огледи:
Добијање и испитивање особива етина..
АРЕНИ
Структура бензена. Ароматичност. Номенклатура, добијање,
физичка и хемијска својства арена.
АЛКИЛ И АРИЛ-ХАЛОГЕНИДИ
Структура и номенклатура. Добијање алкил халогенида. Фи
зичка и хемијска својства. Представници и примена. Арил- -хало
ганиди, физичка и хемијска својства
Демонстрациони огледи:
Доказивање присуства халогена.
АЛКОХОЛИ И ФЕНОЛИ
Структура молекула алкохола. Својства хидроксилне групе.
Подела алкохола.
Добијање, физичка и хемијска својства монохидроксилних,
ацикличних засићених алкохола. Значај и употреба метанола, ета
нола, гликола и глицерола. Структура, номенклатура, добијање,
физичка и хемијска својства фенола.
Демонстрациони огледи:
Оксидација етанола калијум-дихроматом у киселој средини.
ЕТРИ
Структура, номенклатура, представници и примена.
АЛДЕХИДИ И КЕТОНИ
Својства карбонилне прупе. Структура и номенклатура кар
бонилних једињења. Добијање, физичка својства и реакције алде
хида и кетона. Значај и примена метанала, етанала и пропанона.
Демонстрациони огледи:
Оксидација алдехида Фелинговим и Толенсовим раствором.
КАРБOКСИЛНЕ КИСЕЛИНЕ
Својства карбоксилне групе. Класификација и номенклату
ра карбоксилних киселина. Добијање, физичка и хемијска свој
ства монокарбоксилних, ацикличних, засићених киселина. Значај
и примена важнијих киселина. Незасићене киселине. Засићене и
незасићене дикарбоксилне киселине. Важнији представници. Аро
матичне киселине.
Деривати киселина; хлориди, анхидриди, естри и амиди.
Демонстрациони огледи:
Реакција метала и органских киселина.
Добијање естара.
НИТРОЈЕДИЊЕЊА И АМИНИ
Нитроједињења. Својства нитро (-NО2) групе. Својства ами
но (-NH2) групе. Структура, номенклатура, физичка својства и ре
акције амина. Ароматични амини.
ХЕТЕРОЦИКЛИЧНА ЈЕДИЊЕЊА
Структура представника хетероцикличних једињења са пе
точланим и шесточланим прстеном (пирол, пиридин, пиримидин).
Хемоглобин. Хлорофил.

УГЉЕНИ ХИДРАТИ

ЛИПИДИ
Више масне киселине. Неутралне масти: добијање, физичка и
хемијска својства. Сапуни и детергенти. Воскови. Стероид
 и, холе
стерол, витамин D.
Демонстрациони огледи:
Растворљивост масти и уља. .Акролеинска реакција на масти.
Добијање сапуна.
ПРОТЕИНИ
Аминокиселине: структура, подела, номенклатура. Пептидна
веза. Структура протеина, подела, својства протеина. Ензими: по
дела, својства, механизам деловања.
Демонстрациони огледи:
Доказивање присусва амино групе у аминокиселинама. Испи
тивање својстава протеин
 а. Доказивање протеин
 а у месу и коси.
Биуретска реакција.
НУКЛЕИНСКЕ КИСЕЛИНЕ
Нуклеозиди. Нуклеотиди. Структура и функција ДНК (дезок
сирибонуклеинска киселина). Структура и функција РНК (рибо
нуклеинска киселина).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је
имати у виду високи дидактички потенцијал хемије као наставног
предмета и когнитивне узрасне карактеристике ученика, те сходно
томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускла
дити са дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну па
жњу треба обратити на коришћење интерактивних метода наставе
и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегементима наставе.
Садржаји овог програма хемије су организовани тако да се
у првом разреду изучавају садржаји опште, у другом разреду са
држаји неорганске, а у трећем разреду садржаји органске хемије.
Хемија као наставни предмет има висок дидактички потен
цијал јер:
– хемија омогућава ученицима потпуније и дубље размевање
природних појава и процеса;
– хемија омогућава и олакшава ученицима прелазак са кон
кретног на апстрактно мишљење;
– хемија је наука са изузетном динамиком развоја и на хемији
се заснива развој многих савремених технологија важних за развој
људског друштва;
– хемијски процеси у технолошкој производњи носе и озбиљ
не ризике за друштвене заједнице и одрживи развој друштва је мо
гућ само уз адекватно хемијско образовање.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисципли
на резултује огромним повећањем корпуса хемијских знања. Уче
ници, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су својства
супстанци и могућности њихове примене непосредно условље
не њиховом хемијском структуром. За разумевање ових идеја и
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концепата у настави хемије је потребно синхронизовано предста
вљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу
репрезентације. Когнитивне карактеристике ученика омогућавају
већу заступљеност микроскопског и симболичког нивоа репре
зентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски
експеримент, као примарни извор знања и као основни метод са
знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу свим ни
воима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по
светити прецизности примене хемијског језика (на пример, изводи
се хемијска реакција, а пише се хемијска једначина). Симултана
примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може
да изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У та
квим случајевима треба сегментисати садржаје (делити их у мање
целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоап
страктних појмова опште хемије (структура супстанци, ток хемиј
ске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према
потреби користити и инструкције примерене конкретно операци
оној фази мишљења уз већи удео макроскопског нивоа предста
вљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати
на брижљиво одабраним садржајима са високом информативном
вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације треба дизај
нирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање везујући
их за проблематику струке и свакодневног живота. Посебно је ва
жно да ученици разумеју развојност концепата и теорија у хемији,
(на пример, развојност корпускуларног концепта кроз развојност
теорија о структури атома и развојност теорија хемијске везе). За
разумевање хемијских концепата од највећег је значаја хемијска
писменост која на овом степену подразумева познавање хемијске
терминологије, номенклатуре и симболике на нивоу који је потре
бан да особа нормално функционише у погледу хране и исхране,
здравља и услова становања у савременом животу.
У области неорганске и органске хемије, због многобројности
изучаваних објеката (хемијских елемената и њихових једињења),
важно је бавити се проблематиком класификација, класификаци
оних система и хијерархијских односа у њима, а посебну пажњу
треба посветити класификацијама материјала . Посебно је важно
инсистирати на систематском организовaњу знања применом кон
цептних мапа, као и радити на развоју критеријума за класифика
ције. Изуз етну пажњу треба посветити функционалним и описним
критеријумима за класификације супстанци које су од важности за
струку. Потребно је истаћи да је Периодни систем елемената најса
вршенији класификациони систем у природним наукама и оспосо
бити ученике да га користе за дедукцију својстава хемијских еле
мената и њихових једињења.
Настава хемије треба да омогући ученицима стицање неоп
ходних техничко-технолошких знања. Такође је важно да хемиј
ска знања буду функционална тако да се примењују у изучавању
стручних предмета. С обзиром да ученици средњошколског узра
ста разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садр
жаја, треба инсистирати на корисности и ризицима од хемијске
производње као и употребе одређених супстанци. При томе по
себно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и нео
пходност перманентног образовања у овој области. Садржаје о хе
мијским аспектима заштите животне средине радити у корелацији
са наставом биологије, превасходно екологије, а посебну пажње
посветити мерама заштите од хемијских загађивача у области лич
них услуга и у свакодневном животу.
Настава хемије треба да оспособи ученике за самостално ко
ришћење савремених информационих технологија у учењу хемије,
претраживању хемијских информација и савременој комуникацији
у хемији.
Настава хемије треба да допринесе даљем развоју комуни
кацијских способности. За развој комуникацијских способности
посебно је погодна метода ученичких пројеката. Овакви пројекти
треба да буду у функцији развоја функционалности система хемиј
ског знања, те је пожељно и да тематски буду у вези са проблемима
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струке. Израда самосталних или групних ученичких пројеката у
хемији мотивише ученике да претражују изворе хемијских инфор
мација, изнесу сопствене идеје у форми хипотеза, да их образло
же, планирају истраживање, спроведу га, елаборирају, критички
процењују добијене резултате и преузимају одговорност.
Ученичка постигнућа треба континуирано пратити као усме
ну и писану евалуацију.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи
број часова, потребних за њихову реализацију, као оријентациони:
У првом разреду  – Основни појмови и законитости хемије
(10), Структура супстанци (16), Хемијске реакције (13), Раство
ри и електрична својства водених раствора (23 ).
Вежбе у првом разреду: Хемијске реакције (4), Раствори (4).
У другом  разреду – Водоник (3), Елементи 1. групе пери
одног система елемената (6), Елементи 2. групе периодног систе
ма елемената (6), Елементи 13. групе периодног систeма елемената
(5), Елементи 14. групе периодног система (7), Елементи 15. групе
периодног система елемената (8). Елементи 16. групе периодног
система елемената (8), Елементи 17. групе периодног система еле
мената (6), Елементи 18. групе периодног система елемената (1),
Прелазни метали (20).
У трећем  разреду – Хемијска веза и структура органских
молекула (2), Алкани (3); Алкени (3); Алкини (3); Арени (2); Ха
логени деривати угљоводоника (2); Алкохоли и феноли (5); Етри
(2); Алдехиди и кетони (4); Карбоксилне киселине (6); Нитро је
дињења и амини (3); Хетероциклична једињења (1), Алкалоид
ии
антибиотици (3), Угљени хидрати (8), Липиди (3); Протеин
 и (6),
Нуклеинске киселине (4).
Oбразовни профили: МУШКИ ФРИЗЕР, ЖЕНСКИ ФРИЗЕР, ПЕ
ДИКИР И МАНИКИР
ЕКОЛОГИЈА И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Циљ и задаци
Циљ наставе екологије и заштите животне средине је да уче
ници развију биолошку и jeзичку писменост, да развију способно
сти, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да
развију мотивацију за учење и интересовања за екологију као нау
ку уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права буду
ћих генерација на очувану животну средину.
Задаци наставе екологије и заштите животне средине су да
ученици:
– усвоје наставне садржаје екологије и заштите животне сре
дине са научног аспекта као основ за професионални развој и на
ставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност критичког мишљења и решавања про
блема;
– развију способност за писану и вербалну комуникацију на
матерњем језику у екологији као науци;
– развијају функционална знања из екологије и заштите жи
вотне средине;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, поштовање и чување националне и светске културне баштине,
одговорно коришћење природних ресурса и заштита животиња
њихови приоритетни задаци;
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– развију свест о важности здравља и практикују здраве сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Основни појмови и принципи екологије.
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера-јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океан
 а. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
II. ЗАШТИТА, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Човек и његов однос према неживој и живој природи.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене
физичких услова средине. Промене у саставу живог света. Проце
си доместификације земљишта, биљака и животиња. Подизање на
сеља и услови живота у градовима.
Загађивање и заштита животне средине. Појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућности неутрализације штетног деловања токсичних супстан
ци. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађивања жи
вотне средине.
III. ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВАЗДУХА
Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији
загађивачи ваздуха и последице загађивања на живи свет и матери
јална и културна добра.
Мере заштите ваздуха од загађивања.
IV. ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ВОДА
Врсте и извори загађивања вода. Физичко и хемијско загађи
вање вода. Биолошко загађивање вода. Загађивање мора и океана.
Санитарна контрола вода.
Заштита вода од загађивања. Систем затворених циклуса во
де. Пречишћавање отпадних вода. Заштита вода од термалног за
гађивања.
V. ЗАГАЂИВАЊА И ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА
Извори загађивања земљишта. Загађивање земљишта чвр
стим отпацима. Загађивање земљишта таложењем загађујућих
супстанци из ваздуха. Загађивање земљишта посредством загађене
воде. Загађивање земљишта при пољопривредној производњи.
Заштита земљишта од загађивања. Обрада отпадака из ин
дустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из насеља.
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Производња уз мању количину отпадака. Производни системи без
отпадака.
VI. ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНИХ НАМИРНИЦА
Појмови намирница и хране. Извори загађивања хране. Ади
тиви хране. Контаминанти хране. Пестициди.
Заштита хране од загађивања. Мере контроле хемијских, ра
диолошких и биолошких загађивања.
VII. РАДИОАКТИВНО ЗАГАЂИВАЊЕ И ЗАШТИТА
Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења. Ра
диоактивно загађивање воде и земљишта. Биолошки ефекти зраче
ња. Радиоактивни отпаци и проблем њиховог депоновања. Контро
ла и заштита.
VIII. БУКА И ВИБРАЦИЈЕ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ
Извори буке. Деловање буке на организам човека и животи
ња. Вибрације.
Мере заштите од буке и вибрација.
IX. С
 ИСТЕМ ПРАЋЕЊА ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
(МОНИТОРИНГ СИСТЕМ)
Појам и класификација система мониторинга. Биолошки мо
ниторинг и организми индикатори. Биолошка индикација загађе
ности. Биохемијска индикација загађености. Морфофизиолошке и
еколошке индикације загађености.
X. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућности заштите угрожене флоре, фауне, екосисте
ма и предеоних целина.
Национални паркови и природни резервати.
XI. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки токсикоманија и
болести зависности.
Дебата: тимски рад везан за проблематику односа међу по
ловима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику репродуктивног здравља.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета екологија и заштита
животне средине за образовне профиле у трогодишњим стручним
школама имају ошптеобразовни и стручни карактер и треба да до
принесу професионалном развоју ученика и формирању њихове
опште културе. Истовремено, структура програма даје основу за
боље разумевање садржаја стручних предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за

ПРОСВЕТНИ ГЛАСНИК

28. јун – 2013.

Број 11 – Страна 309

мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз
примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих
генерација на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
– усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као
основ за професионални развој и наставак школовања;
– разумеју опште законитости које владају у природи и при
хвате их као основ за формирање сопствених и општих норми по
нашања према средини у којој живе;
– стекну способност интегративног-мултидисциплинарног
приступа наставним садржајима;
– развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и
анализирања;
– развију способност логичког, критичког мишљења, закљу
чивања и решавања проблема;
– развију научну писменост, способност за писану и вербалну
комуникацију на матерњем језику у биологији као науци;
– развијају функционална знања из биологије;
– развију способност коришћења информационих технологија;
– развију способност проналажења, прикупљања и анализе
биолошких материјала и података;
– разумеју значај биолошке (органске) производње;
– развију способност за рад у тиму, самовредновање, само
стално презентовање резултата рада и вршњачко учење;
– прихвате да су очување природе и заштита животне среди
не, 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 сти
лове живота;
– развију толерантно, хумано понашање без обзира на нацио
налне, религијске, полне и друге разлике међу људима;
– формирају радне навике и одговоран однос према раду;
– оспособе се за самостално и целоживотно учење.

реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији екологије и заштите животне сре
дине са другим наставним предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја предме
та за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у себи
интегришу различите облике, методе и средства наставног рада и
усклађени су са програмским садржајима, циљевима и задацима
наставе предмета.
За реализацију еколошких садржаја могуће је применити
проблемски, програмирани модел наставе и теренску наставу или
наставну екскурзију. Предвиђене пројектне активности је потреб
но реализовати тимском наставом у школи или ван ње. Уколико се
настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет.
За реализацију програма неопходно је да школа обезбеди минимум
наставних средстава, што је предвиђено и регулисано Правилником
о нормативу школског простора, опреме и наставних средстава.
С обзиром на то да се ученици обучавају за професионалну
делатност, потребно је када је год то могуће, наставу изводити и
у објектима изван школског комплекса који се карактеришу дру
штвеним значајем. То могу да буду различити објекти у области
производње (пољопривредна добра, комбинати за производњу
хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експери
ментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици тре
ба да се што непосредније, потпуније и систематичније упознају са ко
релацијама које се остварују између људских делатности и природе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају основне
појмове и принципе екологије и концепта одрживог развоја.
На нивоу разумевања ученици треба да исказују критички од
нос према проблемима загађивања, деградације и заштите живот
не средине, прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права
будућих генерација на очувану животну средину.
На нивоу примене ученици треба да стечена знања из еколо
гије, заштите, унапређивања животне средине и одрживог развоја
примене у решавању проблема из ове области и показују одгово
ран однос према природи, њеној заштити и унапређивању.
Савремени наставни процес захтева од наставника пуну анга
жованост и перманентан рад на личном стручном усавршавању. Под
тим се подразумева похађање адекватних акредитованих семинара и
праћење савремене научне, стручне и методичке литературе.

Опште одлике. Размножавање бактерија. Бактерије као изази
вачи болести. Значај бактерија у индустрији, пољопривреди и ге
нетичком инжењерингу.

Образовни профили: СЦЕНСКИ МАСКЕР И ВЛАСУЉАР

V. МЕТАБОЛИЗАМ

БИОЛОГИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, оп
шту научну и jeзичку писменост, да развију способности, вешти
не и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да развију

I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВИХ БИЋА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ће
лија, ткива, систем органа, организам).
II. БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која
учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деоба ћелије, значај ћелијске деобе, регулација деобе и по
следица неконтролисане регулације – тумори.
III. ВИРУСИ
Грађа вируса. Размножавање вируса. Вируси као изазивачи
различитих обољења.
IV. БАКТЕРИЈЕ

Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза, њени продукти и
значај за живот на Земљи.
VI. БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОТИЊА И ЧОВЕКА
Полне ћелије (гамети). Оогенеза, сперматогенеза.
Оплођење и рани ступњеви ембриогенезе.
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Органогенеза.
Раст ћелије, органа и организма.
Ембрионални омотачи.
Рађање и постнатални период (неонатални период, јувенил
ни период, препубертални и пубертални период, адултни период).
Старење.
Планирање потомства. Значај планирања потомства. Најче
шћи узроци стерилитета.
VII. РАЗНОВРСНОСТ ЖИВОГ СВЕТА
Услови живота на нашој планети. Савремена подела биљака
и животиња. Разлике између биљака и животиња. Односи биљака
и животиња.
Опште карактеристике и класификација биљака, медицински
и привредни значај биљака.
VIII. РАЗНОВРСНОСТ БИЉНОГ СВЕТА
Опште карактеристике и класификација биљака, медицински
и привредни значај биљака.
IX. МОРФОЛОГИЈА ОРГАНА СКРИВЕНОСЕМЕНИЦА
Биљни органи (корен, изданак, стабло, лист, цвет, цвасти,
плод, семе).
X. КРАТАК ПРЕГЛЕД ИСТОРИЈЕ УПОТРЕБЕ БИЉАКА
У ЛEЧЕЊУ
Осврт на важност лековитих биљних сировина у прошлости.
Кратак преглед историје употребе биљака у лечењу у нас. Берба и
сушење лековитих биљака.
XI. ГАЈЕЊЕ ЛЕКОВИТИХ И АРОМАТИЧНИХ БИЉАКА
Савремена производња лековитог и ароматичног биља. Берба
и сушење лековитог биља.
Лековити састојци биљака. Алкалоиди, гликозиди, сапонини,
танини, етарска уља, смоле и балзами, фитонциди, витамини, ен
зими, хормони, протеини, масти и уља, воскови, угљени хидрати,
органске киселине, минерални састојци биљака.
II РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Гени. Дефиниција гена.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варибијалности.
Генетика човека.Хромозоми човека. Детерминација пола чо
века. Промене у броју полних хромозома и генетичком материјалу.
Последице укрштања у блиском сродству.
Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести
као битан социјални фактор.
Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, мен
тални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека (синтеза природног
инсулина, интерферон и др.).
Генетичка структура популације.
Популација и генофонд. Варирање квалитативних и кванти
тативних особина.
Селекција и оплемењивање биљака и животиња.
II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ
Теорија еволуције.
Дарвинизам и савремена објашњења еволуционих процеса.
Механизми еволуционих процеса: мутације, генетички
дрифт, проток гена.
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Природна селекција и адаптације.
Постанак врста и теорије специјације.
Постанак живота.
Еволуција и филогенија.
Порекло човека.
Биолошка и културна еволуција човека.
Утицај човека на правац и брзину еволуционих процеса.
III. ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације
живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: по
јам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и од
носи организама у биоценози.
Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у еко
систему. Класификација екосистема.
Биосфера – јединствени еколошки систем Земље. Процеси
кружења воде (хидролошки циклус), угљеника, азота, фосфора и
сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених во
да. Сувоземна област живота.
IV. ЗАШТИТА, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Проме
не физичких услова средине. Подизање насеља и услови живота у
градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и загађи
вања животне средине.
Загађивање и заштита животне средине: појам, извори и вр
сте загађивања животне средине. Ефекти загађивања. Основни пој
мови екотоксикологије. Класификација токсиканата. Врсте и начи
ни тровања. Токсични ефекти. Биолошке особености организама и
могућност неутрализације штетног деловања токсичних материја.
1. Загађивање и заштита ваздуха. Извори и класификација
загађивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти за
гађивања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра.
Мере заштите ваздуха од загађивања.
2. Загађивање и заштита воде. Врсте и извори загађивања во
да. Физичко и хемијско загађивање вода. Биолошко загађивање во
да. Загађивање мора и океана. Заштита вода од загађивања. Систем
затворених циклуса воде. Пречишћавање отпадних вода. Заштита
вода од термалног загађивања.
3. Загађивање и заштита земљишта. Извори загађивања зе
мљишта. Загађивање земљишта чврстим отпацима. Загађивање зе
мљишта таложењем загађивача из ваздуха. Загађивање земљишта
посредством загађене воде. Загађивање земљишта при пољопри
вредној производњи. Заштита земљишта од загађивања. Обрада
отпадака индустрије. Обрада и депоновање чврстих отпадака из
насеља. Производња уз мању количину отпадака. Производни си
стеми без отпадака.
4. Загађивање и заштита хране. Извори загађивања хране.
Адитиви хране. Контаминанти хране. Пестициди. Заштита хране
од загађивања.
5. Радиоактивно загађивање и заштита. Извори и врсте ради
јације. Природна и вештачка зрачења. Радиоактивно загађивање
воде и земљишта. Биолошки ефекти зрачења. Радиоактивни отпа
ци и проблем њиховог депоновања. Контрола и заштита.
6. Бука и заштита од буке. Извори буке. Деловање буке на ор
ганизам човека и животиња. Вибрације. Мере заштите од буке и
вибрација.
7. Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг
систем). Појам и класификација система мониторинга.
Пројектна активност: праћење и разматрање параметара жи
вотне средине на различитим локалитетима.
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8. Уређивање средине и изградња простора. Принципи и ме
тоде планирања и уређивања простора. Еколошке основе простор
ног планирања и уређења простора. Екологија предела.
V. ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености живе и неживе природе. Савремени
приступи и могућност заштите угрожене флоре, фауне, екосистема
и предеоних целина.
Национали паркови и природни резервати.
VI. ЕКОЛОШКИ, ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ АСПЕКТИ
ИНТЕГРАЛНОГ БИОЛОШКОГ ОБРАЗОВАЊА
И ВАСПИТАЊА.
Промоција здравих стилова живота.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику угрожавања непосредне животне средине уз пошто
вање принципа одрживог развоја.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику здраве исхране.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику токсикоманије и болести зависности.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику односа међу половима.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику полно преносивих болести.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику СИДА.
Пројектна активност: тимски истраживачки пројекат везан за
проблематику личне хигијене и хигијене животног простора.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије за образов
не профиле у четворогодишњим стручним школама имају опште
образовни и стручни карактер и треба да допринесу формирању
опште културе ученика и његовом професионалном развоју. Исто
времено, структура програма даје основу за боље разумевање са
држаја стручних предмета.
Програм је структуриран тако да су поједине области подеље
не на наставне теме, које представљају логичке целине. Наставне
теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих се ближе
одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за
реализацију наставне теме (обрада новог градива, понављање, ве
жбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и
припремање наставног процеса. Под тим се, између осталог, под
разумева превасходно израда глобалног (годишњег) и оперативних
(месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о
циљевима и задацима наставе, узрасту ученика, њиховом претход
но стеченом знању и корелацији биологије са другим наставним
предметима.
Узимајући у обзир структуру програмских садржаја биологи
је за ове образовне профиле, наставник може да примени широки
опсег различитих облика, дидактичких модела, метода и средстава
наставног рада. Нови садржаји, који нису пропраћени постојећим
уџбеницима, могу се реализовати употребом адекватних текстуал
них и видео материјала.
Вежбе и други типови часова који су предвиђени, треба да се
реализују превасходно применом:
– природних наставних средстава (препарован ботанички и
зоолошки материјал, микроскопски препарати, препарати у фикса
тиву, скелети и њихови делови, палеонтолошке збирке...);
– активних наставних облика (рад у пару-кооперативни рад,
рад у групи);

Број 11 – Страна 311

– активних наставних метода (метода демонстрације, метода
илустрације, метода практичних и лабораторијских радова).
Наставник треба да реализује дидактичке моделе који у се
би интегришу различите облике, методе и средства наставног рада,
који су у складу са програмским садржајима, циљевима и задаци
ма наставе биологије.
Посебно је погодно за реализацију ботаничких и зоолошких
програмских садржаја (систематика и филогенија организама)
применити егземпларни модел наставе. Уколико су у питању еко
лошки садржаји, онда је могуће применити проблемски, програ
мирани модел наставе и теренску наставу или биолошку наставну
екскурзију и различите пројектне активности. Предвиђене про
јектне активности је потребно реализовати тимском наставом у
школи или ван ње.
Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат
за то је кабинет. За реализацију програма биологије неопходно је
да школа обезбеди минимум наставних средстава, што је предви
ђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора,
опреме и наставних средстава.
С обзиром да се ученици превасходно обучавају за професи
оналну делатност, потребно је када је год то могуће, наставу/школ
ску праксу изводити у привредним објектима (изван школског
комплекса). Уколико је у питању пољопривредна и ветеринарска
струка, онда се настава може реализовати у различитим објектима
у области производње (пољопривредна добра, комбинати за произ
водњу хране и сл.), објекти научног рада (научни институти, експе
риментална пољопривредна добра, експерименталне ветеринарске
институције, мрестилишта...), објекти експонатног карактера (при
родњачки музеји, зоолошки вртови, ботаничке баште, национални
паркови и друга заштићена природна добра).
Приликом посете објектима у области производње, ученици
треба да се што непосредније, потпуније и систематичније упозна
ју са корелацијама које се остварују између људских делатности и
природе. Под тим се подразумева упознавање ученика са сирови
нама добијеним из природе и технологијама њихове прераде. Та
кође, ученици треба на тај начин да употпуне процесе сазнавања и
развоја сопствене радне културе.
Учениково успешно савлађивање наставних садржаја зависи
и од правилно одређених нивоа васпитно-образовних захтева. У
том смислу, могу се дефинисати три широке категорије когнитив
ног домена (према Блумовој таксономији): ниво обавештености,
ниво разумевања и ниво примене.
На нивоу обавештености ученици треба да познају: опште
карактеристике живота, вирусе, бактерије као изазиваче болести;
грађу ћелије и процесе у њој, биологију развића, принципе гене
тике и еволуције и исказују одговоран однос према природи, њеној
заштити и унапређивању.
На нивоу разумевања, ученици треба детаљније да познају
грађу ћелије, процесе који су везани за живот ћелије и феномене
који проистичу из тих процеса, да исказују критички однос према
проблемима загађивања, деградације и заштите животне средине,
прихвате концепт одрживог развоја, етичности и права будућих ге
нерација на очувану животну средину. Такође је потребно да раз
умеју механизме наслеђивања и еволуционих промена и да схвате
значај бактерија у индустрији, пољопривреди, медицини, шумар
ству и генетичком инжењерингу.
На нивоу примене, потребно је да ученици умеју да повежу
грађу ћелије са њеном функцијом, како би разумели суштину жи
вотних феномена и да стечена знања из екологије, заштите, уна
пређивања животне средине и одрживог развоја примене у реша
вању проблема из ове области.
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника
пуну ангажованост и перманентан рад на личном стручном усавр
шавању. Под тим се подразумева похађање адекватних акредитова
них семинара и праћење савремене научне и стручне биолошке и
методичке литературе.
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СА Д РЖ А Ј
1. Правилник о изменама Правилника о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним и
уметничким школама – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
2. Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогоди
шњем трајању у стручној школи за подручје рада пољопривреда, производња и прерада хране – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
3. Правилник о изменама Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогоди
шњем трајању у стручној школи за подручје рада шумарство и обрада дрвета – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
4. Правилник о измени Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогоди
шњем трајању у стручној школи за подручје рада геологија, рударство и металургија – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
5. Правилник о допуни Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у трогодишњем и четворогоди
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