
Због ступања на снагу новог правилника о програму наставе и учења за трећи 

разред гимназије, указује се потреба за доношењем анекса Школског програма. Нови 

правилник о програму наставе и учења за трећи разред гимназије примењује се од 

школске 2020/2021 године. Све ове измене део су поглавља 7 у Школском програму 

(Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и програма, 

програма других облика стручног образовања и врсте активности у образовно-

васпитном раду). Такође, анексом је предвиђено и увођење новог поглавља  у Школском 

програму: Школски тимови.  

У случају неповољне епидемиолошке ситуације или увођења ванредног стања и 

потребе праласка на наставу на даљину, часови могу да се организују на платформи 

„google“ учионице и других платформи које предложи Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја.  Приступило би се изради нових планова са кључним активностима 

и предлогом праћења напредовања ученика кроз формативно и сумативно оцењивање. У 

складу са дописом Министра просвете, науке и технолошког развоја који је донео је 

одлуку о изменама Правилника о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 

у "Службеном гласнику РС", бр. 59/2020 од 22.4.2020. године, а који је ступио је на снагу 

30.4.2020. омогућено је да се ученицима у посебним околностима може извести закључна 

оцена у одређеном класификационом периоду на основу бар једне добијене оцене у том 

периоду. 

Настава у школи се одвија у школском простору и „online“ окружењу.  

 

 

АНЕКС ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 

 7. НАЧИН И ПОСТУПАК ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ 

НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА, ПРОГРАМА 

ДРУГИХ ОБЛИКА СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВРСТЕ 

АКТИВНОСТИ У ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОМ РАДУ 

7.2. Наставни програми 
 

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ 
 

За све наставне предмете наведене су измене у фонду часова на недељном и 

годишњем нивоу, као и новине у наставном програму у односу на програм који је био 

актуелан до школске 2019/2020 године. Комплетан наставни програм за све предмете који 

се изучавају у трећем разреду гимназије налази се у Правилнику о плану и програму 

наставе и учења за гимназију објављеном у Службеном гласнику - Просветни гласник: 

Година LXIX – Број 4; Београд, 2. јун 2020. који је саставни део овог Анекса. 



 

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (3 часа недељно и 111 часова на 

годишњем нивоу).  

Област Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, да се 

прожимају и употпуњују. Стога је препоручени број часова оквиран. 

 ЈЕЗИК: 25 часова 

1. Творба речи (8 часова) 

2. Лексикологија (13 часова) 

3. Синтакса (3 часа) 

4. Функционални стилови српског књижевног језика (1 час) 

5. Општа лингвистика (2 часа) 

 КЊИЖЕВНОСТ: 62 часа 

1. Модерна у европској и српској књижевности 

2. Међуратна књижевност 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 24 часа 

1. Правопис (6 часова) 

2. Усмено изражавање (2 часа) 

3. Писано изражавање (16 часва) 

 

Припрема за израду писменог задатка, сама израда и исправка писменог задатка 

подразумевају укупно 16 часова, по четири за сваки писмени задатак.  

Припрема за израду писменог задатка је континуирана делатност и не ограничава се на 

само један час (пре израде писменог задатка). Препоручује се, приликом израде писменог 

задатка, коришћење ћириличког писма, док се латиница може користити као писмо 

приликом писања исправке. 

Реализација наставе учења језика и језичке културе остварује се у предметном 

јединству са наставом књижевности.  

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Све што се чита и обрађује у настави књижевности, сматра се лектиром. Дела за која је 

потребно више времена ученицима да их прочитају, посматрају се као домаћа лектира. 

Од дела из изборног садржаја, наставник обавезно бира седам. 

 

Списак књижевних дела која се не обрађују по новом наставном програму: Шарл 

Бодлер Албатрос, Јован Дучић Залазак сунца, Милан Ракић Долап, Владислав Петковић 

Дис Тамница,Антун Густав Матош Јесење вече,Борисав Станковић Коштана, Јован 

Скерлић О Коштани, Иван Цанкар КраљБетајнове, Иво Андрић Exponto, Милош 

Црњански Суматра, Тин Ујевић Свакидашња јадиковка, Исак Самоковлија Рафина 



авлија, Вељко Петровић Салашар, Исидора Секулић Кроника паланачког гробља (Госпа 

Нола), Добрица Ћесарић Облак, Оскар Давичо Хана, Иван Горан Ковачић Јама, Михаил 

А. Шолохов ТихиДон, Ернест Хемингвеј Старац и море. 

 

Списак књижевних дела која се обрађују по новом наставном програму (не 

рачунајући изборнесадржаје):Војислав Илић У позну јесен, Исидора Секулић Сапутници 

(Круг), Манифести дадаизма и зенитизма, Станислав Винавер Манифест 

експресионистичке школе, Тома Ман Смрт у Венецији или Тонио Крегер, Милош 

Црњански ЛирикаИтаке, Момчило Настасијевић Запис о даровима моје рођаке Марије. 

СПИСАК ОБАВЕЗНЕ ЛЕКТИРЕ 

I    Модерна у европској у српској књижевности: 

1. Шарл Бодлер „Везе“  

2. Антон Павловић Чехов „Ујка Вања“ 

3. Богдан Поповић „Предговор“ Антологији новије српске лирике 

4. Војислав Илић „У позну јесен“ 

5. Алекса Шантић „Претпразничко вече“   

6. Алекса Шантић „Вече на шкољу“ 

7. Јован Дучић „Јабланови“  

8. Милан Ракић „Искрена песма“  

9. Владислав Петковић Дис „Можда спава“ 

10. Сима Падуровић „Светковина“  

11. Милутин Бојић „Плава гробница“ 

12. Борисав Станковић „Нечиста крв“ 

13. Петар Кочић „Мрачајски прото“ 

14. Исидора Секулић „Сапурници“ (пре свега прича „Круг“) 

IIМеђуратна књижевност: 

1. Манифести футуризма, дадаизма, експресионизма и зенитизма 

2. Станислав Винавер „Манифест експресионистичке школе“ 

3. Владимир Мајаковски „Облак у панталонама“ 

4. Франц Кафка „Процес“ 

5. Томас Ман „Смрт у Венецији“ или „Тонио Крегер“ 

6. Милош Црњански „Лирика Итаке“ 

7. Милош Црњански „Сеобе“ 

8. Растко Петровић „ Људи говоре“ 

9. Момчило Настасијевић „Запис о даровима моје рођаке Марије“ 

10. Иво Андрић „На Дрини ћуприја“ 

 
СПИСАК ИЗБОРНОГ САДРЖАЈА (ДОМАЋЕ) ЛЕКТИРЕ: 

 

         А)Епоха 



 

1. Шарл Бодлер „Цвеће зла“ 

2. Хенрих Ибзен „Луткина кућа“ 

3. Јован Скерлић „Лажни мореднизам у српској књижевности“ 

4. Јован Дучић „Градови и химере“ 

5. Р. М. Рилке (избор из поезије) 

6. Готфрид Бен (избор из поезије) 

7. Георг Тракл (избор из поезије) 

8. Александар Блок (избор из поезије) 

9. Гијом Аполинер (избор из поезије) 

10. Марина Цветајевна (избор из поезије) 

11. В. Б. Јејтс (избор из поезије) 

12. Пабло Неруда (избор из поезије) 

13. Рабиндранат Тагоре „Градинар“ 

14. Франц Кафка „Преображај“ 

15. Џејмс Џојс „Портрет уметника у младости“ 

16. Вирџинија Вулф „Госпођа Деловеј“ 

17. Хермн Хесе „Демијан“ 

18. Л. Ф. Селин „Путовање на крај ноћи“ 

19. Драгиша Васић „Добошар“ 

20. Драгиша Васић „Рековалсеценти“ 

21. Милош Црњански „Дневник о Чарнојевићу“ 

22. Милош Црњански „Хаџилук на Крф до Плаве гробнице“ 

23. Милош Црњански „Видо оствро смрти“ 

1. Милош Црњански „Гробља Србије на Крфу“ 

2. Момчило Настасијевић „Седам лирских кругова“ 

 

Б) Дијалог књижевних епоха 

 

1. Дин Буцати „Проданица тајни“ (посебно прича „7 спратова“) 

2. Иван В. Лалић „Плава гробница“ 

3. Орхан Памук „Зовем се Црвено“ 

 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (5 часова недељно и 180 часова на 

годишњем нивоу). 

Област Језик, Књижевност и Језичка култура треба да чине предметну целину, да се 

прожимају и употпуњују. Стога је препоручени број часова оквиран. 

 ЈЕЗИК: 56 часова 

1. Творба речи (17 часова) 



2. Лексикологија (27 часова) 

3. Синтакса (8 часова) 

4. Функционални стилови српског књижевног језика (2 часа) 

5. Општа лингвистика (2 часа) 

 КЊИЖЕВНОСТ: 105 часова 

1. Модерна у европској и српској књижевности 

2. Међуратна књижевност 

 ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА: 24 часа 

1. Правопис (5 часова) 

2. Усмено изражавање (3 часа) 

3. Писано изражавање (16 часва) 

 

 

Припрема за израду писменог задатка, сама израда и исправка писменог задатка 

подразумевају укупно 16 часова, по четири за сваки писмени задатак.  

Припрема за израду писменог задатка је континуирана делатност и не ограничава се на 

само један час (пре израде писменог задатка). Препоручује се, приликом израде писменог 

задатка, коришћење ћириличког писма, док се латиница може користити као писмо 

приликом писања исправке. 

Реализација наставе учења језика и језичке културе остварује се у предметном 

јединству са наставом књижевности.  

 

КЊИЖЕВНОСТ 

 

Све што се чита и обрађује у настави књижевности, сматра се лектиром. Дела за која је 

потребно више времена ученицима да их прочитају, посматрају се као домаћа лектира. 

Од дела из изборног садржаја, наставник обавезно бира десет. 

 

Списак књижевних дела која се не обрађују по новом наставном програму:Шарл 

Бодлер Албатрос, Артур Рембо Офелија, Стефан Маларме Лабуд, Пол Верлен Месечина, 

Алекса Шантић Мојаотаџбина, Јован Дучић Залазак сунца, Милан Ракић Долап и 

Наслеђе, Сима Пандуровић Родна груда, Aнтун Густав Матош Јесење вече и Notturno, 

Петар Кочић Јазаац пред судом, Иван Цанкар Краљ Бетајнове, Фредерико Гарсија Лорка 

Романса месечарка, Милош Црњански Стражилово и Суматра,Иво Андрић Ex 

ponto,Момчило Настасијевић Туга у камену, Тин Ујевић Колајна (избор), Исак 

Самоковлија Рафина авлија, Вељко Петровић Салашар, Исидора Секулић Кроника 

паланачког гробља (Госпа Нола), Добрица Ћесарић Облак и Повратак, Оскар Давичо 

Хана, Иван Горан Ковачић Јама,Михаил А. Шолохов ТихиДон, Ернест Хемингвеј Старац 

и море. 

 

Списак књижевних дела која се обрађују по новом наставном програму (не 

рачунајући изборнесадржаје):Шарл Бодлер Читаоцу, Артур Рембо Самогласници, 

Војислав Илић У позну јесен, Јован Дучић Човек говори Богу, Сима Пандуровић Потрес, 

Исидора Секулић Сапутници (Круг), Манифести дадаизма и зенитизма, Станислав 

Винавер Манифест експресионистичке школе, Франц Кафка Преображај, Л. Ф. Селин 



Путовање на крај ноћи, Томас Ман Смрт у Венецији или Тонио Крегер, Милош Црњански 

ЛирикаИтаке, Дневник о Чарнојевићу, Момчило Настасијевић Запис о даровима моје 

рођаке Марије. 

 
СПИСАК ОБАВЕЗНЕ ЛЕКТИРЕ 

 

I    Модерна у европској у српској књижевности: 

1. Шарл Бодлер „Везе“  

2. Шарл Бодлер „Читаоцу“ 

3. Артур Рембо „Самогласници“ 

4. Антон Павловић Чехов „Ујка Вања“ 

5. Богдан Поповић „Предговор“ Антологији новије српске лирике 

6. Војислав Илић „У позну јесен“ 

7. Алекса Шантић „Претпразничко вече“   

8. Алекса Шантић „Вече на шкољу“ 

9. Јован Дучић „Сунцокрети“  

10. Јован Дучић „Јабланови“  

11. Јован Дучић „Човек говори Богу“ 

12. Милан Ракић „Искрена песма“  

13. Милан Ракић „Јасика“ 

14. Владислав Петковић Дис „Можда спава“ 

15. Владислав Петковић Дис „Тамница“  

16. Владислав Петковић Дис „Нирвана“ 

17. Сима Падуровић „Светковина“  

18. Сима Падуровић „Потрес“ 

19. Милутин Бојић „Плава гробница“ 

20. Борисав Станковић „Коштана“ 

21. Борисав Станковић „Нечиста крв“ 

22. Петар Кочић „Мрачајски прото“ 

23. Исидора Секулић „Сапутници“ (пре свега прича „Круг“) 

IIМеђуратна књижевност: 

1. Манифести футуризма, дадаизма, експресионизма и зенитизма 

2. Станислав Винавер „Манифест експресионистичке школе“ 

3. Владимир Мајаковски „Облак у панталонама“ 

4. Франц Кафка „Процес“ 

5. Франц Кафка „Преображај“ 

6. Л. Ф. Селин „Путовање на крај ноћи“ 

7. Томас Ман „Смрт у Венецији“ или „Тонио Крегер“ 



8. Мирослав Крлежа „Господа Глембајеви“ 

9. Тин Ујевић „Свакидашња јадиковка“ 

10. Душан Васиљев „Човек пева после рата“ 

11. Милош Црњански „Лирика Итаке“ 

12. Милош Црњански „Дневник о Чарнојевићу“ 

13. Милош Црњански„Сеобе“ 

14. Растко Петровић „ Људи говоре“ 

15. Момчило Настасијевић „Запис о даровима моје рођаке Марије“ 

16. Иво Андрић „На Дрини ћуприја“ 

 
СПИСАК ИЗБОРНОГ САДРЖАЈА (ДОМАЋЕ) ЛЕКТИРЕ: 

 

 

А)Епоха 

 

3. Шарл Бодлер „Цвеће зла“ 

4. Хенрих Ибзен „Луткина кућа“ 

5. Јован Скерлић „Лажни мореднизам у српској књижевности“ 

6. Јован Скерлић „О Коштани“ 

7. Јован Дучић „Градови и химере“ 

8. Р. М. Рилке (избор из поезије) 

9. Готфрид Бен (избор из поезије) 

10. Георг Тракл (избор из поезије) 

11. Александар Блок (избор из поезије) 

12. Гијом Аполинер (избор из поезије) 

13. Марина Цветајевна (избор из поезије) 

14. В. Б. Јејтс (избор из поезије) 

15. Пабло Неруда (избор из поезије) 

16. Рабиндранат Тагоре „Градинар“ 

17. Џејмс Џојс „Портрет уметника у младости“ 

18. Вирџинија Вулф „Госпођа Деловеј“ 

19. Хермн Хесе „Демијан“ 

20. Драгиша Васић „Добошар“ 

21. Драгиша Васић „Рековалсеценти“ 

22. Милош Црњански „Хаџилук на Крф до Плаве гробнице“ 

23. Милош Црњански „Видо оствро смрти“ 

24. Милош Црњански „Гробља Србије на Крфу“ 

25. Момчило Настасијевић „Седам лирских кругова“ 

 

Б) Дијалог књижевних епоха 

 

1. Дин Буцати „Проданица тајни“ (посебно прича „7 спратова“) 



2. Иван В. Лалић „Плава гробница“ 

3. Орхан Памук „Зовем се Црвено“ 

 

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ 

 

Програм наставе страних језика за 3. разред разликује се од досадашњих програма који су 

важили закључно са  школском 2019/2020.године. Програм је оријентисан ка исходима, 

теме су на оба смера остале готово непромењене, али је дошло до малих допуна и измена 

у оквиру садржаја који се реализују обрађивањем тема. У погледу реализације наставе 

страних језика дошло је до измене, тако да се програм наставе страних језика и на 

друштвено-језичком смеру и на природно-математичком смеру остварује реализацијом 

часова теорије и вежби у трећем разреду. Час теорије се реализује са целим 

одељењем/групом чију величину прописује члан 29 Закона о средњем образовању и 

васпитању и Стручно упутство о формирању одељења и група, док се у складу са истим 

актима часови вежби реализују са половином одељења/групе формираним за час теорије 

који се реализује са целим одељењем/групом за час теорије. 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК (ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 

 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен. Недељни фонд часова 1 час теорије + 0,5 

часова вежби. Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 18,5 часова вежби.  

Теме и садржаји програма прилагођени су новој структури у виду часова теорије и вежби. 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен. Недељни фонд часова 3 часа теорије + 1 

часов вежби. Годишњи фонд часова 111 часова теорије + 37 часова вежби 

Теме и садржаји програма прилагођени су новој структури у виду часова теорије и вежби. 

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК, ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК, РУСКИ ЈЕЗИК, ШПАНСКИ ЈЕЗИК 

(ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК) 

 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен. Недељни фонд часова 1 час теорије + 0,5 

часова вежби. Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 18,5 часова вежби.  

Теме и садржаји програма прилагођени су новој структури у виду часова теорије и вежби. 

Друштвено-језички смер: 



Недељни и годишњи фонд часова је промењен. Недељни фонд часова 1 час теорије + 0,5 

часова вежби. Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 18,5 часова вежби.  

Теме и садржаји програма прилагођени су новој структури у виду часова теорије и вежби. 

ФИЛОЗОФИЈА 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (2 часа недељно и 74 часова на 

годишњем нивоу).  

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен (1 час теорије + 0,5 часова вежби  недељно 

и 37 часова теорије + 18,5 часова вежби на годишњем нивоу). 

Програм наставе филозофије за трећи разред разликује се од досадашњег Програма 

филозофије који је важио закључно са  школском 2019/2020.године. Програм је усмерен 

ка исходима  и темама и кључним појмовима садржаја програма. Теме на оба смера су 

остале непромењене, али је дошло до малих допуна и измена садржаја у оквиру тема. У 

погледу реализације часова, програм наставе филозофије на природно-математичком 

смеру се одвија на уобичајан начин у одељењима са два часа недељно, док је на друшвено-

језичком смеру дошло до измене увођењем часова теорије и вежби.  

 

ИСТОРИЈА 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (2 часа недељно и 74 часова на 

годишњем нивоу).  

Садржаји и теме: Хронолошки оквир је незнатно имењен и обухвата период историје од 

средине XIXдо почетка XXI века. Градиво ће се изучавати тематски чиме је напуштен 

ранији хронолошко- тематски приступ. Предвиђена је обрада следећих тема: Основи 

историјског истраживања, Међународни односи, савези и кризе, Државе и институције, 

Друштвени и привредни феномени и односи, Култура и свакодневни живот и Појаве дугог 

трајања - права појединаца и група некада и сада. Програм садржи дефинисане исходе, 

кључне појмове и садржаје и упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. 

Градиво је тако осмишљено да се свака тема логички  међусобно надопуњава и 

замишљено тако да ученици у виду концентричних кругова проширују своја сазнања о 

најважнијим политичким, друштвеним, привредним феоменима и појавама дугог трајања.  

Друштвено-језички смер: 



Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (3 часа недељно и 111 часова на 

годишњем нивоу). 

Садржаји и теме: Хронолошки оквир је  имењен и обухвата период историје од краја 

XVIII до почетка XX века (од индустријска и француске револуције до краја Првог 

светског рата). Градиво ће се изучавати тематски чиме је напуштен ранији хронолошко- 

тематски приступ. Предвиђена је обрада следећих тема: Основи историјског 

истраживања,Међународни односи, савези и кризе, Државе и институције, Друштвени и 

привредни феномени и односи, Култура и свакодневни живот и Појаве дугог трајања – 

комуникације некада и сад.Програм садржи дефинисане исходе, кључне појмове и 

садржаје и упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. Градиво је тако 

осмишљено да се свака тема логички  међусобно надопуњава и замишљено тако да 

ученици у виду концентричних кругова проширују своја сазнања о најважнијим 

политичким, друштвеним, привредним феоменима и појавама дугог трајања 

ГЕОГРАФИЈА 

Природно-математички и друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (2 часа недељно и 74 часова на 

годишњем нивоу).  

Програм наставе географије за трећи разред делимично се разликује од досадашњег 

Програма географије који је важио закључно са  школском 2019/2020.године.  По новом 

Програму дефинисана је општа и специфичне предметне компетенције. Сам програм 

садржи стандарде, исходе, теме и кључне појмове садржаја програма. Садржај наставних 

тема је остао непромењен. У кључним појмовима садржаја, у наставној теми „Географски 

положај Србије у Европи“ новине у односу на претходни програм односе се на следеће: 

Балканско полуострво и Подунавље.  У кључним појмовима садржаја, у наставној теми 

„Регионализација Србије“ новине у односу на претходни програм односе се на следеће: 

принципи регионализације, политичко-административни принцип регионализације, 

географска регионализација, осовине развоја,неразвијена подручја и заштићена подручја. 

У кључним појмовима садржаја, у наставној теми „Срби ван Србије“ новине у односу на 

претходни програм односе се на следеће:  Организација и активности српске дијаспоре и  

Република Српска. 

 

БИОЛОГИЈА 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен. Недељни фонд часова је 2 + 0,5, односно 

годишњи фонд часова је 74 + 18,5. 



Програм је потпуно измењен у односу на претходни. Теме и кључни појмови садржаја су: 

Метаболизам и регулација животних процеса на нивоу ћелије (промет и трансформација 

супстанце, енергије и информације унутар и између ћелија.Геном, репликација, експресија 

гена, синтеза протеина, регулација активности гена, регулација ћелијског 

циклуса.Метаболизам ћелије, енергија у метаболичким реакцијама, усвајање и ослобађање 

угљеника, ензими, коензими, регулација активности,интеграција кључних биохемијских 

процеса, анаболички и катаболички путеви, фотосинтеза, дисање, врење.Пренос сигнала 

унутар и између ћелија, облици сигнала, сигнални/регулаторни молекули, мембрански 

потенцијал, рецептори, синапсе.Кретање и транспорт на ћелијском нивоу.Метаболизам и 

регулација животних процеса на нивоу организма (Пренос информације, супстанце и 

енергије на нивоу организма.Усвајање ресурса (вода и минерали / исхрана).Транспорт, 

размена гасова, излучивање, осморегулација.Интеграција вишећелијског тела (и 

интеракција са средином) хомеостатски механизми код биљака и животиња; рецепција, 

пренос и обрада сигнала.Реакција на факторе спољашње средине - одговор биљака и 

животиња на абиотичке факторе и стресоре, патогене (укључујући имунски 

одговор).Поремећаји у раду органа и органских система  као последица нарушавања 

хомеостазе.Репродукција и животни циклус вишећелијских еукариота.Развиће и 

морфогенетски процеси код биљака и животиња. Развиће човека. Физиолошке промене у 

адолесценцији).Програм садржи дефинисане исходе и кључне појмове као и упутство за 

дидактичко-методичко остваривање програма. Градиво је тако осмишљено да се теме 

логички надопуњавају како међусобно, тако и са градивом пређеним у првом и другом 

разреду. Оно је, такође, замишљено тако да ученици у виду концентричних кругова 

проширују своја сазнања о најважнијим животним функцијама код биљака, гљива и 

животиња, како на ћелијском, тако и на нивоу организма. 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен. Недељни фонд часова је 1 + 0,5, односно 

годишњи фонд часова је 37 + 18,5. 

Програм је потпуно измењен у односу на претходни. Теме и кључни појмови садржаја 

су:Порекло човека(Предачаке и изведене особине Примата. Адаптације на живот у 

крошњи дрвећа и сложеним друштвеним заједницама. Филогенија Примата. Филогенија 

Хоминоидеа. Фосили аустралопитецина и рода Хомо. Еволуција рода Хомо. Фосилне 

врсте људи. Еволуција величине лобање и мозга бипедалних хоминина и рода 

Хомо.Физиолошки процеси и хомеостаза(Продукција, асимилација, транспорт, 

складиштење и излучивање супстанци. Хормонална регулација физиолошких процеса. 

Физиолошке адаптације. Болести човека везане за дисфункцију органских система 

изазваних начином живота. Заразне болести – епидемиолошки ланци и превенција). 

Утицај развоја цивилизације на животну средину(Развој људских заједница.Динамика 

људске популације. Развој градова и загађење животне средине.Физиологија здравља кроз 

развој људских заједница.Пораст људских популација  и одрживи развој.Програм садржи 



дефинисане исходе и кључне појмове као и упутство за дидактичко-методичко 

остваривање програма. Градиво је тако осмишљено да се теме логички  надопуњавају како 

међусобно, тако и са градивом пређеним у првом и другом разреду. Оно је, такође, 

замишљено тако да ученици у виду концентричних кругова проширују своја сазнања о 

најважнијим животним функцијама код биљака, гљива и животиња, пореклу и еволуцији 

човека и његовом утицају на животну средину. 

МАТЕМАТИКА 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је непромењен (ученици ће имати 5 часова недељно, 

што укупно износи 185 часова на годишњем нивоу). 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је измењен (ученици ће имати 3 часа недељно, што 

укупно износи 111 часова на годишњем нивоу). 

Теме и кључни појмови садржаја новог плана и програма не одступају значајно од 

претходног, али ће бити обрађиване са већим фондом часова. Овде је преглед са називом 

теме ( у загради су орјентациони предлози броја часова за рад на теми) и кључни појмови 

садржаја: 

Полиедри (20) 

⁻ Међусобни односи тачака, правих и равни 

⁻ Угао праве према равни 

⁻ Диедар 

⁻ Полиедар, правилни полиедар 

⁻ Површина и запремина полиедра (посебно праве призме, пирамиде и зарубљене 

пирамиде) 

⁻ Равни пресеци призме и пирамиде 

Обртна тела (16) 

⁻ Цилиндрична и конусна површ 

⁻ Прав ваљак, права купа, зарубљена права купа и њихове површине и запремине 

⁻ Сфера и лопта. Површина сфере и запремина лопте 

Системи линеарних једначина (8) 

⁻ Системи линеарних једначина са две и три непознате 

⁻ Гаусов поступак 

⁻ Детерминанте другог и трећег реда 

⁻ Крамерово правило 

Вектори (8) 

⁻ Правоугли координатни систем у простору, координате вектора 

⁻ Скаларни и векторски производ вектора 

⁻ Примене вектора 

Аналитичка геометрија (31) 



⁻ Растојање двеју тачака, површина троугла 

⁻ Разни облици једначине праве, угао између две праве, растојање тачке од праве 

⁻ Криве линије другог реда (кружница, елипса, хипербола и парабола) 

⁻ Однос праве и криве другог реда 

Математичка индукција. Низови (16) 

⁻ Принцип математичке индукције и његове примене 

⁻ Основни појмови о низовима 

⁻ Аритметички и геометријски низ 

Четири писмена задатка са исправком (12) 

 

ФИЗИКА 

 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен (2+0,5 часова недељно и 74+18,5 часова на 

годишњем нивоу). 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен (1+0,5 часова недељно и 37+18,5 часова на 

годишњем нивоу). 

Редослед наставних тема је исти, као и наставне теме. 

ХЕМИЈА 

Природно-математички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова (2 часа теорије + 1 час вежби недељно и 74 часа теорије 

+ 37 часова вежби на годишњем нивоу) 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова (1 час теорије + 0,5 часова вежби недељно и 37 часова 

теорије + 18,5 часова вежби на годишњем нивоу) 

Наставни план и програм се није мењао 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА 

 

Природно-математички и друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је промењен (смањен) на 1 час недељно, односно 37 

часова годишње. 



Програм садржи дефинисане исходе, кључне појмове садржаја и упутство за дидактичко-

методичко остваривање програма.Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у 

рачунарском кабинету, у групама не већим од 15 ученика.  

ТЕМЕ :  

 Рачунарска графика, 

 Webдизајн (HTML, CSS) 

 Клијентско Webпрограмирање (JavaScript) 
 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (1 час недељно и 37 часова на 

годишњем нивоу).  

Програм наставе музичке културе за трећи разред разликује се од досадашњег Програма 

музичке културе који је важио закључно са  школском 2019/2020.године.  По новом 

Програму дефинисана је општа и специфичне предметне компетенције. Сам програм 

садржи исходе, теме и кључне појмове садржаја програма. 

 

ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (1 час недељно и 37 часова на 

годишњем нивоу).  

Програм наставе музичке културе за трећи разред разликује се од досадашњег Програма 

музичке културе који је важио закључно са  школском 2019/2020.године.  По новом 

Програму дефинисана је општа и специфичне предметне компетенције. Сам програм 

садржи исходе, теме и кључне појмове садржаја програма. 

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ 

Природно-математички и друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (2 часа недељно и 74 часова на 

годишњем нивоу).  

Програм трећег разреда базиран је на усвојеним знањима, вештинама, ставовима и 

вредностима из претходног образовања и васпитања. 



Достизање циља и исхода наставе и учења Физичког и здравственог васпитања заснива се 

на јединству наставних и ваннаставних организационих облика рада које се састоје из три 

предметне области:  

 физичке способности; 

 моторичке вештине спорт и спортске дисциплине;  

 физичка и здравствена култура. 

 

Исходи су важан део и незаобилазан елемент процеса планирања наставе и учења. 

Дефинисани као резултати учења на крају сваког разреда, током планирања рада потребно 

је одредити временску динамику у односу на бављење појединим исходима током 

школске године. Неопходно је посебну пажњу обратити на исходе које није могуће 

достићи током једног или више часова, већ је у ту сврху потребно реализовати различите 

активности током године. 

Организациони облици рада: 

А. Часови физичког и здравственог образовања;  

Б. Слободне активности – секције;  

В. Недеља школског спорта;  

Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, летовање...);  

Д. Школска такмичења. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

Природно-математички и друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (1 час недељно и 37 часова на 

годишњем нивоу).  

Изборни програм Грађанско васпитање у трећем разреду надовезује се на активности 

предвиђене програмом за први и други разред и доприноси остваривању општих исхода 

образовања и васпитања, као и развоју кључних и међупредметних компетенција. Програм 

се и даље остварује кроз истраживачки и пројектни рад на начин како је то описано у 

општем упутству које се односи на све изборне програме. 

 

 

 

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Природно-математички и друштвено-језички смер: 



Недељни и годишњи фонд часова је остао непромењен (1 час недељно и 37 часова на 

годишњем нивоу).  

ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ 

 

Изборни програми за трећи разред  који су у понуди ученицима у нашој школи су: 

- Основи геополитике 

- Методологија научних истраживања 

- Економија и бизнис 

- Образовање за одрживи развој 

- Примењене науке 1 

 

Природно-математички и друштвено-језички смер: 

Недељни и годишњи фонд часова: (2 часа недељно и 74 часова на годишњем нивоу).  

Од ових понуђених изборних програма ученик бира два која ће похађати у трећем и 

четвртом разреду (изабрани програми се не могу мењати). Пре избора програма ученици и 

њихови родитељи су упознати са програмима путем различитих презентација (путем сајта 

школе, лифлетима, паноима, на часу одељенског старешине, на родитељском састанку и 

др.). 

Настава је интердисциплинарна и модуларна са два часа недељно. Ученик се оцењује и 

оцена улази у општи успех. Предмети су издељени на модуле. Сваки модул се обрађује на 

истраживачки и пројектни начин. Програм даје тематски оквир унутар кога ученици и 

наставници одређују конкретне садржаје којима ће се бавити водећи рачуна о исходима 

које треба остварити и компетенцијама које треба развити. 

Наставници који предају изборне програме међусобно сарађују, размењују идеје и 

искуства и подстичу мултидисциплинарни приступ изучавању ових програма. Такође, 

остварују сарадњу са тимом за развој међупредметних компетенција и предузетништво јер 

изборни програми својом интердисциплинарношћу подстичу развој међупредметних 

компентција.  

ОСНОВИ ГЕОПОЛИТИКЕ 

 

Циљ изборног програма Основи геополитике је да ученик овлада основама геополитичке 

мисли, како би се оспособио да препозна и објасни стратешке интересе и на њима 

засноване политике Србије и других држава, којима оне настоје да реализују предности и 

превазиђу ограничења која произилазе из њиховог географског положаја, историјског, 

културног, политичког наслеђа, друштвеног и економског система. 

На крају програма ученик ће бити у стању да: 

– преиспитује различите интересе држава, нација и појединаца у савременом друштву са 

становишта геополитике; 

– критички разматра предности и мане геополитичког положаја Србије и других држава; 

– процењује значај и утицај културе и медија у геополитици и на основу тога доноси 

вредносне судове; 

– самостално истражује, анализира и критички процењује добијене резултате о 

геополитичким феноменима, процесима и узрочно–последичним односима. 

Опште међупредметне компетенције  



Одговорно учешће у демократском друштву 

Дигитална компетенција 

Компетенција за целоживотно учење 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Сарадња 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

− проналази одговарајуће изворе, анализира их, издваја битне информација и доноси 

закључке; 

− у дискусији показује вештину активног слушања, износи свој став заснован на 

аргументима, комуницира на конструктиван начин; 

− сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима; 

− процени сопствени допринос и других чланова у раду групе; 

− примени основну методологију у истраживању и резултате представља у усменом, 

писаном и дигиталном облику; 

− користи основне појмове и идеје геополитике; 

− разликује основне геополитичке школе; 

− анализира значај и улогу међународних организација и мултинационалних корпорација; 

− анализира и аргументује значај учешћа Србије у регионалним и међународним 

организацијама за њен геополитички положај; 

− идентификује сличности и разлике између геополитичког положаја Србије данас и у 

прошлости; 

− анализира и објашњава савремене геополитичке догађаје и процесе у Србији и свету; 

− критички сагледава утицајe различитих геополитичких чинилаца на формирање личног 

и националног идентитета; 

− критички сагледава утицај глобализације на савремене културно-цивилизацијске 

идентитете; 

− разматра улогу религије у савременим геополитичким феноменима и процесима; 

− прави везу између сиромаштва, политичке нестабилности и миграција у геополитичком 

контексту. 

 

ТЕМА и кључни појмови садржаја програма 

 

УВОД, ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ШКОЛЕ ГЕОПОЛИТИКЕ 

Геополитика. Геостратегија. Геоекономија. Први закон геополитике: Таласократија – 

телурократија. Хартленд – римленд – периферија. 

МЕЂУНАРОДНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ, МУЛТИНАЦИОНАЛНЕ КОРПОРАЦИЈЕ И 

РЕГИОНАЛНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ 

ОУН. Савези. Блокови. Регионалне интеграције. Мултинационалне корпорације. 

Геополитичка сарадња/сукоби.  

САВРЕМЕНИ ГЕОПОЛИТИЧКИ ПОЛОЖАЈ СРБИЈЕ 



Распад СФРЈ. Настанак нових држава. Транзициони процеси у региону. Национални 

идентитет и култура.  

ГЕОГРАФИЈА КУЛТУРА И ЦИВИЛИЗАЦИЈА У ГЕОПОЛИТИЧКОМ 

КОНТЕКСТУ 

Глобализација. Религије. Миграције. Неједнакост и сиромаштво. Мултикултурализам. 

 

 

МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, упознавајући 

различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања и 

осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, 

научницима и поштовању методологије и етичности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– аргументовано дискутује о значају научних истраживања; 

– разликује научно од ненаучног сазнања; 

– анализира научно истраживање са становишта циљева, врсте и кључних елемената; 

– препозна злоупотребу научних истраживања. 

 

Опште међупредметне компетенције  

Компетенција за целоживотно учење. 

Рад с подацима и информацијама. 

Дигитална компетенција. 

Решавање проблема. 

Сарадња. 

Одговорно учешће у демократском друштву. 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– протумачи повезаност развоја људске цивилизације са достигнућима науке; 

– препозна примере злоупотребе науке; 

– аргументовано дискутује о будућности науке; 

– правилно користи основне појмове научног истраживања; 

– разликује сврху, циљеве и врсту научних истраживања; 

– наведе и опише фазе научног истраживања; 

– илуструје примером улогу хипотезе у научном истраживању; 

– разликује истраживања експерименталног, квазиексперименталног и 

неексперименталног типа; 

– одреди која техника прикупљања података је коришћена на датом примеру научног 

истраживања; 

– наведе одлике научно и ненаучно утемељеног сазнања; 

– брани став да неко знање постаје научно не само својим садржајем већ и начином на 

који се до њега долази; 

– анализира научно истраживање са становишта његове сврхе, циља, врсте, основних 

елемената и добијених резултата; 



– учествује у осмишљавању начина којим се научно истраживање може представити 

широј јавности; 

– проналази одговарајуће изворе информација, анализира их и доноси закључке; 

– активно слуша у дискусији, износи свој став заснован на аргументима, комуницира на 

конструктиван начин; 

– у сарадњи са другим ученицима учествује у дизајнирању и спровођењу истраживачких 

активности и пројекта; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу; 

– процени сопствени допринос и допринос других чланова у раду групе; 

– представи резултате истраживачког и пројектног рада. 

 

ТЕМА и кључни појмови садржаја програма: 

 

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА КРОЗ ВРЕМЕ 

Открића старих цивилизација. Научне револуције. Случајна открића, необична и опасна 

научна истраживања у прошлости. Присуство науке у свакодневном животу. Прогресивни 

и деструктивни начини коришћења науке. Изазови науке у будућности. 

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ –ДОЛАЗАК ДО ПОУЗДАНОГ ЗНАЊА 

Научна истраживања, њихова сврха и циљеви. Врсте научних истраживања. Фазе научног 

истраживања. Методе и технике научних истраживања. Узорак истраживања. Обрада и 

анализа добијених података. Наука и псеудонаука. 

ПРОЈЕКАТ 

Идентификовање основних елемената структуре изабраног научног рада и осмишљавање 

 

ЕКОНОМИЈА И БИЗНИС 

 

Циљ учења изборног програма Економија и бизнис је да кроз овладавање основним 

економским појмовима, концептима и принципа оспособи ученике да разумеју суштину 

деловања економских закона, да сагледају однос појединца, привредног система и државе, 

њихових улога и међузависности ради развијања знања, вештина и ставова неопходних за 

одговорно и успешно учешће у економском животу 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

- дискутује о одабраним економским темама користећи се стручним знањима; 

-  објасни деловање економских законитости; 

- изведе закључке о улози новца у економији и свакодневном животу; 

 - објасни значај тржишта; 

 - идентификује појаве у економији које се негативно одражавају на стање и кретање 

привреде и становништва; 

-  процењује значај и утицај економије на свакодневни живот; 

 - истражи природу и важност предузетничког понашања и способности; 

 - истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања у оквиру 

економских тема; 

 - искаже позитиван став према одговорном учешћу у економском животу; 

 

Опште међупредметне компетенције  



Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

-  наведе врсте новца; 

– опише развој новца кроз историју; 

– наведе мотиве за чување новца; 

– доведе у везу централну банку, пословне банке и понуду новца; 

– изведе закључке о кредитирању становништва и привреде; 

– истражи примере финансијских паника кроз историју; 

– успостави однос између електронског новца и електронског плаћања; 

– разликује традиционални, електронски и крипто новац; 

– упореди различита тржишна стања; 

– препозна особености тржишта несавршене конкуренције кроз примере; 

– изведе закључке о карактеристикама различитих врста тржишта; 

– разликује берзе хартија од вредности и робне берзе; 

– успостави узајамни однос између предузетништва и предузетника; 

– доведе у однос појмове иновативност, предузимљивост и предузетништво; 

– примени креативне технике избора пословне идеје; 

– испита оправданост пословне идеје; 

– разуме садржај и значај бизнис плана; 

– упореди различите типове предузетништва; 

– опише различите облике предузећа и начине управљања предузећима; 

– искаже позитиван став према етичности у бизнису 

– брани ставове о економским темама засноване на аргументима; 

– обрађује информације релевантне за истраживање, користећи ИКТ и друге ресурсе; 

– сарађује у тиму, уважавајући разлике у мишљењу и интересима; 

– показује толеранцију и равноправност у дијалогу о економским питањима; 

– процени сопствени допринос и допринос других чланова у раду групе. 

 

ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

 

НОВАЦ 

Настанак и развој новца кроз историју. Српски новац. Дизајн новчаница. Моћ новца. 

Мотиви држања новца Инфлација. Централна банка. Народна банка Србије. Пословне 

банке и понуда новца. Цена новца (камата). Кредити. Финансијске панике. Финансијске 

кризе. 



Хиперинфлација кроз историју. Електронски новац. Електронско плаћање. Криптовалуте. 

ТРЖИШТЕ 

Тржишта и конкуренција. Тржиште добара. Тржишна утакмица. Монополи. Олигополи. 

Монополистичка конкуренција. Тржиште капитала и земљишта. Тржиште рада. 

Финансијска тржишта. Берзе. 

ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

Предузетништво и предузетник. Мотиви предузетника. Старт-ап. Бизнис план .Трагање за 

пословном идејом – како је открити, методе и анализа. Омладинско, женско и социјално 

предузетништво. Електронско предузетништво. Од предузетништва до корпорације. 

Менаџмент корпорација. Етика бизниса. 

 

ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

Циљ изборног програма Oбразовање за одрживи развој је да ученик на основу 

истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије 

критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи, и разматрајући 

на које начине актуелни поступци појединаца и група могу утицати на људе и окружење у 

будућности. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

– преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта одрживог 

развоја; 

– препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

– предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном окружењу, на 

локалном и глобалном нивоу; 

– учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у 

непосредном окружењу; 

– умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 

Опште међупредметне компетенције 

Компетенција за целоживотно учење 

Одговоран однос према околини 

Дигитална компетенција 

Рад с подацима и информацијама 

Решавање проблема 

Сарадња 

Комуникација 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

Одговорно учешће у демократском друштву 

 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 

– проналази релевантне изворе информација, анализира их, издваја битне информације и 

доноси закључке; 



– истражује појаве у реалном контексту, препознаје проблеме који се односе на одрживи 

развој у локалној средини и предлаже могућа решења проблемске ситуације; 

– активно учествује у акцијама које се организују у локалној средини и креативно 

доприноси раду групе; 

– дискутује о предностима и недостацима коришћења различитих извора енергије; 

– идентификује елементе енергетски ефикасног животног простора; 

– анализира енергетску ефикасност стамбеног, пословног или јавног објекта и предлаже 

мере за унапређење; 

– уради анализу животног циклуса једног производа са аспекта потрошње енергије, 

утрошка ресурса, емисије загађења и утицаја на здравље; 

– доводи у везу социјалне и економске последице климатских промена и указује на 

могућности за њихово ублажавање на локалном, државном и глобалном нивоу; 

– истражује елементе који утичу на микроклиму локалне средине; 

– дискутује о одрживом коришћењу и очувању биодиверзитета; 

– идентификује кључне екосистемске услуге у Србији и предложе мере за 

унапређење; 

– дискутује о значају еколошких мрежа на локалном, државном и глобалном 

нивоу; 

– процењује важност одрживог туризма; 

– прилагођава начин презентовања резултата истраживања специфичностима 

циљне групе и циљу акције; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима. 

 

ТЕМА и кључни појмови садржаја програма 

 

ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ 

Класификација извора енергије. Анализа извора енергије према начину експлоатације, 

транспорта, складиштења и конверзије. Еколошки чисти извори енергије. Обновљиви 

извори енергије. Штедња енергије. Енергетска ефикасност. Глобални трендови потрошње 

енергије. 

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Природна кретања климе. Човеков утицај на климу.Социјалне и економске последице 

климатских промена. Глобална акција у борби против климатских промена. Смањење 

ризика од елементарних непогода. Последице, адаптација и мере за ублажавање 

климатских промена у локалној средини. 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ 

Генетички, специјски и екосистемски диверзитет. Чиниоци који утичу на биодиверзитет. 

Заштита биодиверзитета на глобалном и националном нивоу. Еколошке мреже. Важност 

биодиверзитета за једну заједницу. Екосистемске услуге: снабдевање, подршка, 

регулисање и културне услуге. Агробиодиверзитет. Проблем нестајања/смањења 

бројности популација опрашивача. Одрживи туризам и биодиверзитет/услуге 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 1 

 

Циљ учења изборног програма Примењене науке 1 је да допринесе развоју научне и 

технолошке компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности 



и способности потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални 

развој, посебно у области здравља и заштите биодиверзитета. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. разликује фундаменталне и примењене науке; 

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакодневни живот; 

3. образложи значај примене зелених принципа у оквиру нових научних и технолошких 

достигнућа; 

4. истражује, анализира и критички процењује резултате истраживања; 

5. прикупља, анализира и обрађује резултате мерења; 

6. осмишљава и предузима истраживање у решавању проблема, одговорно се односећи 

према свом животу, животу других и животној средини; 

7. образложи позитиван став према стицању научних знања и примени научне 

методологије. 

 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 

 

Опште међупредметне компетенције 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузетништву 

 

Исходи по темама 

По завршетку тема ученик ће бити у стању да  

– осмисли и реализује пројекат одговорно се односећи према себи, сарадницима, животној 

средини и културном наслеђу; 

– образложи избор теме/идеје пројекта/истраживања, циљ и план рада кроз вештину јавног 

говора и преговарања; 

– планира и управља ресурсима усмерен на достизање реалних циљева; 

– формулише истраживачко питање и задатак; 

– прикупи, одабере и обради информације релевантне за истраживање, користећи ИКТ и 

поуздане изворе информација; 

– прикаже и образложи резултате истраживања са различитих аспеката; 

– сарађује у тиму, поштујући разлике у мишљењу и интересима, дајући лични допринос 

постизању договора и афирмишући толеранцију и равноправност у дијалогу; 

– критички процени сопствени рад и рад сарадника у групи. 

 



ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

 

Употреба GPS-а за праћење кретања угрожених врста животиња 

Угрожене врсте. Радио таласи. Геостационарни сателити. GPS систем позиционирања у 

простору. Мониторинг кретања јединки. 

ПОРЕМЕЋАЈИ ПОНАШАЊА У ИСХРАНИ – ОД ДИЈЕТЕ ДО АНОРЕКСИЈЕ 

Исхрана. Дијета. Поремећаји у исхрани. 

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ 

Кварење (квалитет) хране. Безбедност хране. Микроорганизми. Тешки метали, пестициди. 

ТЕХНОЛОГИЈА ХРАНЕ 

Прехрамбени производи. Хемијске промене састојака. Амбалажа и паковање. Прописи. 

ПРИРОДНИ ПИГМЕНТИ 

Физичке особине светлости. Фотосинтетички пигменти (хлорофили, каротеноиди): 

хемијска структура и биолошке улоге. Папирна хроматографија. Практична примена 

природних пигмената. 

ДЕЛОВАЊЕ ФАРБЕ ЗА КОСУ НА ОРГАНИЗАМ ЧОВЕКА 

Длака човека: грађа и биолошке функције. Својства и хемијски састав пигмента меланина. 

Основне хемијске реакције при бојењу косе. Утицај боја за косу на људско здравље и 

животну средину. Развој технологије у производњи боја за косу. 

СТРУКТУРНА ОБОЈЕНОСТ 

Двострука (дуална) природа светлости. Грађа људског ока и начин виђења боја. 

Дифракција, рефлексија и интерференција светлости. Структурна обојеност у природи. 

Примена структурне обојености у индустрији, инжењерству и оптичким технологијама. 

АУТОИМУНЕ БОЛЕСТИ 

Типови аутоимуних болести. Узроци и симптоми изазвани: инфекцијом Епштаин-Баровим 

вирусом, поремећајем микробиома црева, токсичним хемикалијама, исхраном, стресом, 

пестицидима, тешким металима, фарбама за косу и козметичким производима. Лечење. 

УТИЦАЈ БУКЕ НА ЗДРАВЉЕ ЧОВЕКА И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

Звучни талас и звучно поље. Чуло слуха човека – чујни опсег и праг чујности. Чујни опсег 

код животиња – разлике у односу на човека. Извори буке, утицај буке на човека  и живи 

свет, могућности и начини заштите. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ШКОЛСКИ ТИМОВИ 

У циљу подизања квалитета образовно-наставног процеса, у школи делује девет школских 

тимова:  

ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ШКОЛЕ 

Програм рада: 

 Евидентирање свих активности предвиђеним Акционим планом 

 Анализа годишњих планова наставника по задатим критеријумима из Акционог 

плана  

 Евидентирање годишњих планова за наставу по ИОП-у 

 Праћење  интердициплинарних часова  и њихова евалуација 

 Посета часовима и вредновање квалитета наставе  

 Праћење остварености сумативног и формативног оцењивања  

 Организовање  анкетирања са циљем евалуције и самоевалуације  

 Праћење менторског рада наставника 

 Евидентирање планова допунске и додатне наставе 

 Праћење рада тима за заштиту од дискриминације насиља, злостављања и 

занемаривања и активности тимског повезивања 

 Oрганизовање интерног стручног усавршавања на тему резултата истраживања 

 Сарадња са школским тимовима и стручним већима 

 Писање кварталних и годишњих извештаја 

ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ 

Програм рада: 

 Идентификација ученика са потешкоћама у учењу и напредовању, ученика из 

осетљивих и маргинализованих група и других ученика који имају потребу за 

додатном подршком 

 Учествовање у раду педагошког колегијума и информисање о плану активности, 

као и предлагање ученика којима је потребна додатна подршка 

 Израда, спровођење и евалуација ИОП-а 

 Сарадња са родитељима деце која похађају ИОП  

 Осмишљавање антидискриминационих мера и начина партиципације родитеља у 

сарадњи са другим тимовима школе 

 Oрганизовање интерног стручног усавршавања са циљем упознавања запослених о 

инкузивном образовању  

 Сарадња са школским тимовима и стручним већима 

 Писање кварталних и годишњих извештаја 

 

 



ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

Програм рада: 

 Припремање програма заштите 

 Информисање ученика, запослених и родитеља о планираним активностима и 

могућностима тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту 

 Учествовање у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за 

превенцију насиља, злостављања и занемаривања 

 Предлагање мера за превенцију и заштиту 

 Организовање консултација и доношење одлука о поступцима у случајевима сумње 

или дешавања насиља, злостављања и занемаривања 

 Укључивање  родитеља у превентивне и интервентне мере и активности 

 Прати и процењује ефекте предузетих мера  

 Сарадња са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и 

медија ради свеобухватне заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања 

 Праћење одржавања часова посвећених темама безбедности и спречавања насиља 

 Регулисање рада дежурних  наставника и радника обезбеђења 

 Учествовање у обележавању Дана толеранције 

 Планирање и одржавање радионица тимског повезивања запослених и ученика у 

школи 

 Учествовање у обележавању Дана детета и дана људcких права 

 Сарадња са школским тимовима и стручним већима 

 Писање кварталних и годишњих извештаја 

 

 

ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ 

Програм рада: 

 Учествовање  у изради аката који се односе на професионални развој ученика 

 Планирање  активности које се односе на каријерно саветовање ученика  

  Израда предлога вананставних активности  

 Укључивање родитеља у процес каријерног вођења и саветовања ученика као 

промотера одређених професија и занимања 

 Организовање каријерног саветовања и професионалне орјентације ученика 

 Организовање интерног стручног усавршавања на теме везане за каријерно 

саветовање 

 Праћење постигнућа ученика на пријемним испитима  

 Сарадња са школским тимовима, стручним већима и институтицијама ван 

школе (факултети, више школе, Национална служба за запошљавање, ИС 

Петница, БОШ...) 



 Писање кварталних и годишњих извештаја 

 

ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ ШКОЛЕ 

Програм рада: 

 Успостављање методологије самовредновања у односу на стандарде квалитета 

установе   

 Коришћење аналитичко–истраживачких података за развој установе  

 Пружање стручних мишљења у поступцима за стицање звања наставника , 

васпитача и стручних сарадника  

 Праћење напредовања ученика у односу на очекиване резултате  

 Организовање интерног стручног усавршавања  

 Сарадња са школским тимовима и стручним већима 

 Писање кварталних и годишњих извештаја 

 

ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА 

Програм рада: 

 Израда предлога наставних активности (наставних метода, тема, пројектне 

наставе…) у којима се  се развијају међупредметне компетенције (способности за 

решавање проблема, комуникација, тимски рад, самоиницијатива и подстицање 

предузетничког духа, дигитална компетенција, одговорно учешће у демократском 

друштву, естетичка копетениција, одговоран однос према здрављу и околини, рад 

са подацима) 

 Подршка у реализовању интердициплинарних часова са циљем развијања 

међупредметних компетениција 

 Евалуирање  годишњих планова по стручним већима у оквиру сваког разреда 

 Евалуирање годишњих планова, са јасно дефинисаним циљевима и стандардима 

образовања и васпитања 

 Oрганизовање интерног стручног усавршавања  

 Сарадња са школским тимовима и стручним већима 

 Праћење и евалуација реализације ваннаставних активности 

 Писање кварталних и годишњих извештаја 

 

 

ТИМ ЗА ЕКСКУРЗИЈЕ 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ екскурзија и једнодводневних излета за школску 2020/2021: 

 

РЕЛАЦИЈА: КРФ (Велики Трг, катедрала светог Петронија, капија Сан Фраческо, 

Трг слободе, гробница, Дантеа Алигијерија, Трг Бра, Палата Барберини...) 



Охрид (Трг Вука Караџића, градски трг, родна кућа Ј. Игњатовића, Крст Кнеза 

Лазара...центар града,...трговачка улица Ваци) 

  

СТРУЧНИ ТИМ ЗА ШРП: 

 

Програм рада: 

 

 

 Формирање тима и усвајање плана рада тима 

 Упознавање са задацима у изради  ШРП 

 Сарадња са стручним већима, школским тимовима  и предметним наставницима 

 Праћење реализације ШРП и анализа на крају првог полугодишта, посебан осврт на 

оствареност образовних стандарда, ученичких компетенција, ефеката примењених 

иновација 

 Анализа остварености образовних стандарда 

 Сарадња са стручним активом, тимом за следећу школску годину 

 

СТРУЧНИ ТИМ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

 Анализирање Школског програма за период од 2017. до 2021. године.  

 Активно учешће у припремама за почетак нове школске године, планирању и 

организацији рада у школи (за наредну школску годину планирана је израда новог 

Школског програма у складу са епидемиолошком ситуацијом) 

 У складу са другим релевантним школским докумнтима, новим развојним планом 

школе, као и Годишњим планом рада, израђена је листа приоритетних активности  

у текућој школској години.  

 Континуирано информисање о задужењима и обавезама у вези са реализацијом 

школског програма, а са руководством школе и члановима стручних већа, актива и 

тимова  

 Дискутовање о реализацији планираних циљева и задатака у свим областима рада, 

као и разматрањ могућности њиховог даљег развоја 



 Прилагођавање активности новим условима рада (план и програм додатне и 

допунске наставе, план и програм сарадње са породицом, мере и врсте подршке у 

индивидуализованом начину рада) 

 Развој програма здравствене заштите ученика, као и активности којима се развијају 

способности за решавање проблема у комуникацији, вршњачка подршка и 

самоиницијатива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


