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1. НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА  

  

НАЗИВ: ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ  

ВРСТА: ГИМНАЗИЈА 

ТРАЈАЊЕ: 4 године 

ОДЕЉЕЊА: IV1,2 (друштвено – језички смер) 

                        IV3, (природно – математички смер) 

                        IV4 ( општи смер) 

                         

2. СВРХА, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 

Сврха школског програма: 

- остваривање наставних планова и програма и задовољавање потреба 

ученика и родитеља, школе и локалне самоуправе 

- квалитетно образовање и васпитање које омогућава стицање језичке, 

математичке, информатичке, културне и научне писмености са посебним акцентом 

на функционалност образовања које је неопходно за живот у савременом и 

сложеном друштву 

- развијање знања, вештина, ставова и вредности које оспособљавају ученика 

за успешно задовољавање личних потреба и интереса, развијање сопствене 

личности и потенцијала, поштовања других особа и њихових идентитета и 

индивидуалности и припрема за учешће у економском, друштвеном и културном 

животу, као и демократским процесима у друштву 

Циљеви и задаци школског програма: 

- развој интелектуалних капацитета и знања ученика нушних за разумевање 

друштва, себе и света у коме живе у складу са њиховим потребама, 

интересовањима и могућностима 

- оспособљавање за рад, даље образовање и самостално учење у складу са 

начелима сталног усавршавања и доживотног учења 

- оспособљавање за самостално и одговорно доношење одлука које се односе 

на сопствени развој и будући живот 

- развијање свести о државној и националној припадности, неговање српске 

традиције и културе, као и тредиције и културе националних мањина 

- омогућавање укључивања у процесе европског и међународног повезивања 

- усвајање, разумевање и развој основних социјалних и моралних вредности 

демократски уређеног, хуманог и толерантног друштва 

- уважавање плурализма вредности и омогућавање, подстицање и изградња 

сопственог система вредности и вредносних ставова који се темеље на начелима 

различитости и добробити за све 

- развијање код ученика толеранције према другим верским и етничким 

заједницама и спречавање понашања која нарушавају остваривање права на 

различитост 

- поштовање права деце, остваривање људских и грађанских права и 

основних слобода   

- развијање и неговање другарства и пријатељства, усвајање вредности 

заједничког живота и подстицање индивидуалне одговорности 
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3. ОБАВЕЗНИ И ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ И ЊИХОВИ 

ОБАВЕЗНИ И СЛОБОДНИ САДРЖАЈИ 

 

Обавезни наставни предмети: 

 

Српски језик и књижевност 

Енглески језик 

Француски језик 

Руски језик 

Устав и права грађана 

Социологија  

Историја 

Филозофија 

Биологија  

Математика 

Физика 

Хемија 

Рачунарство и информатика 

Музичка култура 

Ликовна култура 

Физичко васпитање 

 

 

Изборни наставни предмети 

 

Верска настава 

Грађанско васпитање 
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ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте образовање и васпитање ученика 
као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и оплемењеног језика и 
укуса. 

Задаци наставе српског језика и књижевности су да: 

- упознаје ученике са књижевном уметношћу; 

- развија хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и 
светске културне баштине; 

- усавршава литературну рецепцију, развија књижевни укус и ствара трајне 
читалачке навике; 

- упућује ученике на истраживачки и критички однос према књижевности; и 
оспособљава их за самостално читање, доживљавање, разумевање, тумачење и 
оцењивање књижевно-уметничких дела; 

- обезбеђује функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег 
разумевања и успешнијег проучавања уметничких текстова; 

- оспособљава ученике да се поуздано служе стручном литературом и другим 
изворима сазнања; 

- шири сазнајне видике ученика и подстиче их на критичко мишљење и оригинална 
гледишта; 

- васпитава у духу општег хуманистичког прогреса и на начелу поштовања, чувања и 
богаћења културне и уметничке баштине, цивилизацијских тековина и материјалних 
добара у оквирима српске и светске заједнице; 

- уводи ученике у проучавање језика као система; 

- уводи ученике у лингвистичка знања и појмове; 

- развија језички сензибилитет и изражајне способности ученика; 

- оспособљава ученике да теоријска знања о језичким појавама и правописној норми 
успешно примењују у пракси; 

- васпитава у духу језичке толеранције према другим језицима и варијантним 
особеностима српског језика; 

- развија умења у писменом и усменом изражавању; 

- подстиче ученике на усавршавање говорења, писања и читања, као и на неговање 
културе дијалога; 

- оспособљава ученике да се успешно служе разним облицима казивања и 
одговарајућим функционалним стиловима у различитим говорним ситуацијама; 

- подстиче и развија трајно интересовање за нова сазнања, образовање и 
оспособљавање за стално самообразовање. 
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Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Разред – одељење: IV1,2 

Редни број 

теме 

Назив наставне теме Укупно 

За тему 

   A КЊИЖЕВНОСТ 95 

I Увод у проучавања књижевног дела 35 

II Савремена књижевност  40 

VII Лектира 20 

             VIII Књижевнотеоријски појмови  

Б ЈЕЗИК 35 

I Општи појмови о језику  

II Књижевни језик  

              III Језочки систем и науке које се њиме баве  

IV 
Фонетика (са фонологијом и 

морфофонологијом) 

 

V Правопис  

В КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 30 

I Усмено изражавање  

II Писмено изражавање  

 УКУПНО: 160 

 

Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Разред – одељење: IV3, 

Редни број 

теме 

Назив наставне теме Укупно 

За тему 

   A КЊИЖЕВНОСТ 80 

I Проучавање књижевног дела  26 

II Савремена књижевност 34 

III Лектира 20 

IV Књижевнотеоријски појмови  

Б ЈЕЗИК 30 

I Синтакса  

II Општи појмови о језику  

              III Правопис  

В КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 18 

I Усмено изражавање  

II Писмено изражавање  

 УКУПНО: 128 
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Предмет: СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ Разред – одељење: IV4, 

 

Редни број 

теме 

Назив наставне теме Укупно 

За тему 

   A КЊИЖЕВНОСТ 86 

I Проучавање књижевног дела  32 

II Савремена књижевност 34 

III Лектира 20 

IV   

Б ЈЕЗИК 19 

I Синтакса 13 

II Општи појмови о језику 4 

              III Правопис 2 

В КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 23 

I Усмено изражавање 12 

II Писмено изражавање 11 

 УКУПНО: 128 

 

Начин остваривања програма 
 

Ради што успешније реализације многих садржаја и испуњења захтева неопходна 
је и стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 
предмета (историје, сродних општестручних и ужестручних предмета), стручним 
сарадницима (школским библиотекаром-медијатекаром, педагогом, психологом) и 
органима (стручним активом и већима), родитељима ученика у међуопштинском 
(регионалном) просветнопедагошком службом (просветним саветницима за српски језик и 
књижевност); такође је корисна сарадња наставника са одређеним институцијама 
(народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним новинама, радио-станицом 
и др.). 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика умногоме зависе од 
принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. 
Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање 
битних задатака и садржаја програма уз максимално могућу мисаону активност ученика 
(субјеката у настави), поштовања одређених дидактичких принципа (посебно: свесне 
активности ученика, научности, примерености, поступности, систематичности и 
очигледности), као и адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и 
средстава чију су вредност утврдиле и потврдиле савремена пракса и методика наставе 
српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и индивидуалног рада 
примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуално-графичка, 
демонстрације и самостални радови ученика, средства - уџбеници, приручници, разне 
врсте текстова и графичких приказа, графофолије, плоче и касете, наставни и други 
филмови, радио и телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, 
метода поступака и средстава условљен је, пре свега, наставним садржајима и циљем 
(образовним, васпитним и функционалним), које треба остварити на једном часу српског 
језика и књижевности. 

Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у класичним учионицама. 
Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотеци- 
читаоници, мултимедијалној учионици). 

У настави српског језика и књижевности користе се уџбеници и приручници (које је 
одобрио Просветни савет Републике Србије) и библиотечко-информацијска грађа 
значајна за остваривање задатака и садржаја програма овог предмета односно за 
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систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних извора сазнања 
у настави и ван ње. 

А. КЊИЖЕВНОСТ 

Проучавању књижевног дела дато је посебно место у четвртом разреду гимназије, 
када су ученици зрелији и способнији за упознавање са слојевитом структуром 
књижевноуметничког дела и књижевним методологијама. 

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе 
књижевности у гимназији и примењује се приликом упознавања ученика са изабраним 
књижевним делима која су предвиђена програмом. Не би требало очекивати да се сва 
програмом предвиђена дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотпунијег 
аналитичко-синтетичког приступа књижевном делу. Наставник процењује на којим ће 
делима применити интерпретацију, а на којим осврт, приказ или, пак, проблемско-
стваралачки методички систем. 

Овакав програм књижевности повремено захтева и примену експликативног 
методичког система када се мора чути наставникова реч, и то, најчешће, излагање 
садржаја о епохама, као и у свим другим ситуацијама у којима наставник не може 
рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне информације о почецима 
писмености и књижевности).  

Књижевна дела из лектире имају равноправни третман с делима из обавезног 
програма књижевности и треба их обрађују се по истом методичком систему. Из лектире 
која је дата по избору ученика и наставника не морају обрађују се сви писци, већ 
књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник. 

Б. ЈЕЗИК 

Програм наставе језика у гимназији конципиран је тако да омогући ученицима 
стицање знања о језику као друштвеној појави и језику као систему знакова. Циљ је да 
ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка, односно 
социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања из 
лингвистике су функционално повезана са наставом матерњег језика.  

У сегменту програма о организацији и функционисању језичког система не обрађују 
се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални 
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу су унети и елементи лингвистике текста и 
прагматике. 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. 

При обради свих садржаја програма надовезује се на знања која су ученици стекли 
током претходног школовања. Међутим, то није просто обнављање и утврђивање раније 
стечених знања него стицање целовите слике о матерњем језику и један квалитативно 
виши приступ проучавању језичке организације и законитости језика. 

Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење 
језика и стила у оквиру проучавања књижевних дела, с тим што ова дела пружају и 
одговарајући материјал за уочавање естетске функције језика. С друге стране, настава 
језика се повезује и са наставом културе изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о 
акцентском систему, творби речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање 
правописа, допринети да ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму и да 
побољшају своје изражајне способности. 

В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 

Вежбе у усменом изражавању треба да дају одређени степен правилне 
артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и 
драмског текста. Оне се, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај 
начин што наставник, директно, својим читањем и говорењем, анализира одговарајуће 
елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили. Стечена сазнања 
трансформишу се у вештине и умења интерпретирањем књижевних текстова односно 
ученици настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и умења ове врсте. 
Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог изражавања 
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(извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених облика ове 
наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или припреме за израду 
писмених састава. 

И диференцирање функционалних стилова се обавља 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 излагање). 
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 
вежбања која чине интегралну целину. Читањем и коментарисањем домаћих задатака 
ученици се даље оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним 
врстама састава. Кад је наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали 
одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог 
задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом задатку, па се на 
основу њих планира даљи рад на усавршавању 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 наставне године. 

Током наставне године ученицима се задају писмени задаци (у складу са облицима 
и врстама наведеним у програму културе изражавања). Наставник прегледа и анализира 
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 - 
примерених могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама). 

Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то 
поједини облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од 
једног часа. 

Предмет: ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 

Циљ наставе страних језика је стицање, проширивање и продубљивање знања и 
умења у свим језичким активностима, упознавање културног наслеђа створеног на датом 
страном језику и оспособљавање за даље образовање и самообразовање. 

Задаци наставе страних језика су да ученици: 

- усвоје говорни језик у оквиру нових 1.200 речи и израза што у току осам година 
учења језика чини укупан фонд од око 2.600 речи и израза продуктивно, а рецептивно и 
више; 

- негују правилан изговор и интонацију уз обраћање посебне пажње на оне ритмичке 
и прозодијске схеме које су битне при усменом изражавању; 

- разумеју говор (непосредно и путем медија) и спонтано се изражавају у оквиру 
тема из свакодневног живота и основне тематике из природних и друштвених наука; 

- овладају техником информативног читања и разумеју сложеније језичко-стилске 
структуре у тексту, као и упознају особености језика читањем одломака из познатих 
књижевних и научно-популарних дела; 

- развијају способности правилног писменог изражавања, писања краћих 
самосталних састава и њихове усмене интерпретације; 

- стичу нова сазнања о карактеристикама земаља и народа чији се језик учи, 
посебно оних које су битне за разумевање језика и културе тог народа; 

- упознају оне историјске догађаје који су од значаја и у светским оквирима и научно-
техничких достигнућа земаља чији се језик учи, уз избор одговарајућих садржаја и у 
корелацији с другим образовно-васпитним подручјима; 

- оспособе се за вођење разговора о нашој земљи, њеним лепотама, културним и 
историјским тековинама;  
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- стичу општу културу и развијају међукултурну сарадњу и толеранцију, моралне, 
радне и естетске вредности, као и интелектуалне способности, машту и креативност; 

- оспособе се за даље образовање и самообразовање коришћењем речника, 
лексикона и друге приручне литературе. 

Комуникативне функције: обнављање, утврђивање и проширивање оних 
комуникативних јединица са којима се ученик упознао у основној школи: ословљавање 
познате и непознате особе; исказивање свиђања и несвиђања, слагања и неслагања са 
мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и исказивање лепих 
жеља; позивање у госте, прихватање и неприхватање позива; обавештење и упозорење; 
предлагање да се нешто уради; одобравање или неодобравање нечијих поступака; 
приговори, жалбе; изражавање чуђења, изненађења, уверености, претпоставке или 
сумње; давање савета; исказивање симпатија, преференције, саучешћа; изражавање 
физичких тегоба, расположења. 

 

 

 

 

 

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   Разред- одељење: IV1,2 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

1.  Unit 1  Тhe Orient Express 5 

2.  Unit 2 The Mixture Which is British 9 

3.  The First Written Work 3 

4.  Unit 3  Belgrade 15 

5.  Unit 4 Rescue at Dawn 13 

6.  The Second Written Work 3 

7.  Unit 5 The Martians are coming 15 

8.  Unit 6 Theatre 11 

9.  Unit 7 Fire in the Picture Gallery 13 

10.  Unit 8 Our Endangered Earth 13 

11.  The Third Written Work 3 

12.  Unit 9 Albert Einstein 14 

13.  Unit 10 Poetry Corner 8 

14.  The Fourth Written Work 3 

 УКУПНО: 128 
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  Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   Разред- одељење: IV3, 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        1.  
Introducing pupils with methods in English 

language 
1 

2. Unit 1  Тhe Orient Express 6 

3. Unit 2 The Mixture Which is British 6 

4. Unit 3  Belgrade 6 

6. The First Written Work 3 

7. Unit 4 Rescue at Dawn 6 

8. Unit 5 The Martians are coming  5 

9. Unit 6 Theatre 6 

10. Unit 7 Fire in the Picture Gallery 5 

11. Unit 8 Our Endangered Earth 5 

12. Unit 9 Albert Einstein 6 

13. The Second Written Work  3 

14. Unit 10 Poetry Corner 6 

 УКУПНО: 64 

 

 

Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   Разред- одељење: IV4 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        0.  Introducing class 1 

1. The ties that bind  8 

2. Learning for life 9 

 The first written work 3 

3. Let”s eat 9 

4. The new thing 10 

 The second written work 3 

5. All in a day”s work 10 
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6. Yourneys  10 

 The third written work 3 

7. Express yourself 10 

8. Text me 10 

 The fourth written work 3 

9. Future Generatious 10 

 УКУПНО: 99 

 

 

  

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК   Разред- одељење: IV1,2 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        1.  Семья  

2.           Здравствуй племя молодое иезиакомое!  

3.  В здоровом теле здоровый дух  

4. Любовь все нобеждает  

6. Tвори вюдумювай  

7. Береште природу!  

8. Кем бьить?  

9. Взыскательный художник  

10. Не забывайте!  

 УКУПНО: 128 

  

Предмет: ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК 

Циљ и задаци 

Циљ наставе другог страног језика је стицање нових знања и овладавање новим 
језичким системом што доприноси проширивању и богаћењу општих изражајних и 
интелектуалних могућности ученика, упознавање културе, обичаја, и начина живота 
народа чији се језик учи као и развијање естетских и моралних вредности. 

Задаци наставе другог страног језика су да ученици: 

- упознају основне карактеристике система језика и језичких структура и усвоје око 
1.400 најфреквентнијих речи и израза; 

- усвоје правилни изговор и интонацију; 

- разумеју саговорника и усмено излагање о темама из свакодневног живота; 
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- овладају техником гласног читања и читања у себи и разумеју једноставне 
текстове с темама из свакодневног живота, текстова са научно-популарним садржајима и 
сл.; 

- савладају основе ортографије ради коректног писменог изражавања у оквирима 
усвојене лексике и језичких структура; 

- оспособе за давање информација о себи, о свом дому, о нашој земљи, њеним 
природним лепотама и културно-историјским тековинама; 

- упознају са начином живота народа чији језик уче и тековинама њихове културе и 
цивилизације; 

- развију интелектуалне особености и подигну општи образовни и културни ниво; 

- изграде свест о потреби сарадње и толеранције међу народима; 

- овладају методама за даљи самосталан рад на богаћењу и усавршавању стеченог 
језичког знања. 

Комуникативне функције 

Говорне моделе који се употребљавају у комуникацији у реалним животним 
ситуацијама у зависности од контекста и знања језика проширивати, обогаћивати и 
нијансирати из разреда у разред: привлачење пажње, ословљавање познате и непознате 
особе; представљање себе и трећег лица; исказивање свиђања и несвиђања, слагања 
односно неслагања с мишљењем саговорника; тражење и давање дозволе; честитање и 
исказивање лепих жеља; позивање у госте, прихватање односно неприхватање позива; 
изражавање могућности, немогућности, обавезе и непостојања обавезе да се нешто 
уради; обавештење и упозорење; предлагање да се нешто уради; одобравање или 
неодобравање нечијих поступака, приговора; изражавање задовољства или 
незадовољства; изрицање забране, наредбе; изражавање изненађења, чуђења, 
уверености, претпоставке или сумње; исказивање физичких тегоба, расположења, 
нерасположења, радости, забринутости, исказивање симпатије; давање предности, 
савета. 

 

 Предмет: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК   Разред- одељење: IV1,2,3, 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        1.  
Introducing students with methods in English 

language 
1 

2. Unit 1  Family Relations 4 

3. Unit 2 Employment 4 

4. Unit 3  The Information 4 

5. Unit 4 Youth  4 

6. Unit 5 Learning 4 

7. The First Written Work 3 

8. Unit 6 Tourist Attractions 4 

9. Unit 7 Belgrade 4 

10. Unit 8 Public Transport 4 
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11. Unit 9 Ecology 4 

12. Unit 10 Sports  4 

13. Unit 11 Film and Television 4 

14. Unit 12 Crime 4 

15. The Second Written Work 3 

16. Unit 13 Science 4 

17. Unit 14 Canada 4 

18. Concluding Class 1 

 УКУПНО: 64 

 

Предмет: РУСКИ ЈЕЗИК  Разред- одељење: IV1,2,3, 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

            1. 
CЕМЯ 

 
5 

2. Здравствуй , племя молодое 5 

3. В здоровом теле здоровый дух 5 

4. Любовь все побеждает 5 

5. Твори , выдумывай, проуй 5 

6. Береги природу 5 

7. Кем быть 5 

8. Взыскательный художник 5 

9. Не забывайте 5 

10. Письменная работа 6 

11. Лектира 4 

12. Литература 5 

13. Упражнения 4 

 УКУПНО: 64 
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Предмет:  ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК  Разред- одељење: IV1,2,3,4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Unite 1 Vacances 5 

2. Unite 2 Lycee 5 

3. Unite 3 Festivals 4 

4. Unite 4 Echange 5 

5. Unite 5 Paris 5 

6. Unite 6 Theatre- Film 5 

7. Unite 7 Week- end – Sport 5 

8. Unite 8 Restaurants- Nourritures 5 

9. Unite 9 Elections 5 

10. Unite 10 Langues 4 

11. Unite 11 Club de l elite 5 

12. Unite 12 Etudes 5 

13. Pismeni zadaci 3+3 

 УКУПНО: 64 

 

 

Начин остваривања програма 

Структуру програма чине: 

а) захтеви и садржаји који су заједнички за дате језике; 

б) захтеви и садржаји који су диференцирани по језицима и према захтевима 
образовног профила. 

Настава другог страног језика има одлике почетне наставе. 

Писмено изражавање се негује одговорима на питања, писањем теза за опис, 
резимеа, писама краћих састава, попуњавањем формулара и сл. 

Граматика се тумачи у мери која је неопходна за схватање законитости језика, а 
усваја применом различитих типова комуникативних вежби у којима се граматичка форма 
појављује као саставни део носиоца значења језичке поруке. 

По правилу, већи део расположивог времена (2/3 од укупног фонда часова) 
посвећује се интерактивном и активном учењу, и развијању умења, кроз активан и 
креативан рад ученика на часу. Ученик је у центру наставног процеса, а наставник 
организатор и координатор ученичких активности. 
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Предложена тематика је одабрана тако да не ремети нормално усвајање језика. 
Заснива се на задацима наставе и треба да допринесе успешној реализацији тих 
задатака.  

У току четвртог разреда ученик треба да: 

- усвоји око 350 нових речи и израза, предвиђене морфосинтаксичке структуре у 
спонтаном изражавању и разговору о обрађеним темама; 

- разуме различите реченичне структуре и лексику у усменим излагањима 
саговорника (непосредно или путем медија) и у текстовима, шире од обима усвојене 
језичке грађе; 

- оспособи се за давање основних информација о нашој земљи у оквиру обрађене 
тематике и послова везаних за струку; 

- развије глобално разумевање лакших текстова без коришћења речника и 
препознаје значење речи у контексту. 

 

УСТАВ И ПРАВA ГРАЂАНА 

 

Циљ и задаци 

Циљ наставе 

Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о 
демократском уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и 
политичком животу уопште.  

Задаци наставе  

Задаци наставе овог предмета су да ученици:  

- проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних 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 избора, гласања на референдуму итд;  

- стекну општу представу о уређењу Републике Србије. 

 

 Предмет: УСТАВ И ПРАВА ГРАЂАНА   Разред- одељење: IV1,2,3,4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. 
Устав и правна држава у Републици 

Србији 
8 

2. 
Демократија и механизми власти у 

Републици Србији 
8 

3. 
Грађанин и његова права и слободе у 

Републици Србији 
8 

4. 
Република Србија као држава, 

аутономија и локална самоуправа 
8 

 УКУПНО: 32 
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Начин остваривања програма 
 

Ученици из овог предмета треба да схвате 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 настоји се да се код ученика развија критички 
однос према постојећем и способност препознавања правних цивилизацијских вредности, 
као и спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.  

Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и 
другим друштвеним наукама ради свестранијег 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 теоријских анализа основних 
појмова, постојећих решења у пракси напредних демократских земаља садашњег стања 
и краћег историјског развоја у Републици Србији. Овом приступу треба посветити један 
до два часа зависно од расположивог фонда часова предвиђеног за обраду одређене 
теме, односно наставне области.  

Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици 
упознају настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у свету, 
остваривање принципа уставности и законитости. Поред наведеног уставног суда и 
редовних судова треба истаћи улогу и значај јавног тужилаштва и других институција.  

У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и 
сагледавању појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву грађана 
да учествују у остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне 
демократије и избора (изборног механизма) управо треба да укажу на улогу грађана и 
начине остваривања народног суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном 
демократском значењу вишепартијског система. На крају би требало објаснити карактер и 
положај скупштине као представничког тела, а затим и других органа.  

Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим 
слободама и правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од 
власти и коме се при том обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и 
неколико конкретних 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 одређене државе и других лица (странци, лица без држављанства, апатриди). 
Скренути им 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 држави, доношење првих устава у 
Србији и њихов значај, као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, 
посебно Европе. Код облика аутономије треба указати на све појавне облике политичке, 
територијалне, културне аутономије и светска искуства. Излагање о демократској 
локалној самоуправи треба повезати и с њеним настанком на овом тлу - традицијом 
локалне самоуправе у Србији у 19.веку.  

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад 
наставника не сме да се своди на предавања "ex catedra" већ наставу треба поставити 
проблемски, уз максимално активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем 
питања, тражењем 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. Како је функција предмета информативног - сазнајног 
и васпитног карактера треба избећи идеолошку индоктринацију ученика, не 
глорификовати нека постојећа решења, већ развијати критички и креативан однос 
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ученика уз прихватање оних вредности које представљају врхунску цивилизацијску 
тековину.  

  

 

СОЦИОЛОГИЈА 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе социологије је да ученици упознају основне садржаје социолошких 
теорија и метода науке социологије. 

Задаци наставе социологије су да ученици: 

- схвате значај рада и поделе рада као економске категорије основе стварања и 
развоја човека и друштва и да уоче однос природе и човека у технолошком друштву и 
савремене еколошке проблеме; 

- упознају структуру и организацију друштва, друштвене групе и заједнице, 
друштвено раслојавање и принципе популационе политике; 

- схвате значај културе и цивилизације, врсте културних значења и перспективе 
развоја савременог друштва. 

 

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА Разред- одељење: IV1,2 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. 
Специфичности социолошког 

проучавања друштва 
11 

2. Структура друштва 39 

3. Култура 33 

4. Друштвене промене 13 

 УКУПНО: 96 

 

Предмет: СОЦИОЛОГИЈА Разред- одељење: IV3,4 

Ред. 

број 

теме 

          Назив наставне теме 

Број 

часова  

по теми 

        1.  
Специфичности социолошког 

проучавања друштва 
7 

2.  Структура друштва 28 

3. Култура 20 

4. Друштвене промене 9 

 УКУПНО: 64 
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Начин остваривања програма 
 

Програм обухвата неколико целина и то: одређење предмета социологије, схватање 
природе човека и друштва, садржаје из економије, структуре и организације друштва, 
културе и друштва са посебном разрадом садржаја из области религије и поглавље о 
променама и развоју друштва. 

За реализацију ових садржаја и остваривање постављених задатака битно је да 
ученици усвоје основне појмове из ове области као и да формирају критички однос према 
свету, разумевају противречности које настају у развоју друштва као и одреде своје место 
и активан став. Карактеристике садржаја омогућавају примену различитих облика рада и 
наставних метода које ангажују ученике. 

Будући да су општа обележја људске активности садржана у раду посматра се као 
суштинско својство човека, његовог стваралаштва и историје, узима се у склопу тзв. 
природне и друштвене поделе рада. У првом поглављу је посматрање и анализа друштва 
и природне средине, у другом су разне врсте поделе рада као основе друштвене 
структуре историјског развитка. У овом делу програма директно се повезују садржаји 
политичке економије, социологије и антропологије. 

При објашњавању услова настанка робне производње и њених општих 
карактеристика (својства робе, развоја облика вредности, функције новца, основне 
функције закона вредности) тежиште би требало да буде на разјашњавању познатог 
Марксовог става да су робна производња и робни промет "појаве које припадају 
најразличитијим начинима производње", али да се о карактеристичним разликама тих 
различитих историјских облика робне производње не може поуздано судити "ако се 
познају само апстрактне категорије робног промета, које су им заједничке". 

При обради садржаја о култури и друштву треба применити структурални и 
системски приступ. Посебну пажњу треба посветити социологији религије, почев од 
настанка религијске свести и њихових примитивних облика до појаве монотеистичких 
религија и стварању посебних друштвених односа у зависности од религиозне 
припадности. При томе треба користити што више примера и неке резултате 
културолошких истраживања и новијих студија из области социологије културе. 
Предметни наставници, тематизацију овог одељка треба да прилагоде и интересовању 
ученика. Окосницу одељка о променама и развоју друштва чине следећи појмови: 
промена (измена једног стања, структуре, друштвеног процеса или правца) развој (серија 
промена истог смера и дате инвестиције) и покретљивост (мењање места у друштвеној 
структури и друштвеном систему). Због тога излагање о "облицима" друштвеног развоја 
подразумева и одредницу смера и степена достигнутог развитка. Ову тематску целину 
такође треба прилагодити интересовањима ученика. Тематски треба проширити чиниоце 
друштвеног развоја укључујући и допуне о развојним фазама, кризи и стагнацији, 
неравномерности у друштвеном развоју и др. Када је у питању развитак савремених 
друштава, на пример, посебно треба објаснити садашњу светску кризу (демографска, 
криза исхране итд., криза у односима између савремених друштвених система), а у 
погледу друштва будућности пожељно би било приказати неке новије футуролошке 
студије. 

Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење различитих облика рада и 
наставних метода које ангажују ученике и повећавају његову заинтересованост. 

Користећи одговарајуће методе у настави, ученике би требало посебно покретати и 
стимулисати да постављају питања и воде расправе о њима. Повремено их треба 
тестирати колико су у току (и како) актуелних збивања у развоју социјалистичких 
друштвених односа, актуелним проблемима морала, алтернативне културе и младе 
генерације, питањима из области филозофије, науке, уметности и идеологије. На овим 
конкретним питањима треба истовремено објашњавати зашто се, поред осталог, неки 
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проблеми у стручним расправама и литератури различито објашњавају. Добре примере 
би свакако требало узети у обзир када се оцењује укупан успех ученика. 

  

  

 

ИСТОРИЈА 

Циљ и задаци 

 

Циљ: наставе историје је да допринесе културном напретку ученика усвајањем 
знања из прошлости људског друштва. 

Задаци: наставе историје су: 

- да допринесе разумевању историјског простора и времена 

- да путем узрочно-последичних веза допринесе разумевању историјских процеса, 
токова и личности који су одредили развој људског друштва 

- да код ученика развија критично и креативно мишљење  

- да развија дух толеранције 

- да развија национални, европски и светски идентитет 

- да усвоји знања из националне историје: политичке, друштвене, културне, 
економске 

- да усвоје знања из прошлости суседних народа и држава, као и из опште историје 

- да допринесе хуманистичком развоју ученика 

 

Предмет: ИСТОРИЈА   Разред- одељење: IV1,2 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

 

1. 

Европа и свет у другој половини XIX века 

и почетком XX века 

 

7 

 

2. 

 

Независне државе Србија и Црна Гора 

 

17 

 

3. 

 

Први светски рат 

 

14 

 

4. 

 

Свет између светских  ратова 

 

5 

 

5. 

 

Југословенска краљевина 

 

10 

 

6. 

 

Други светски рат 

 

20 

 

7. 

 

Свет после Другог светског рата 

 

15 

 

8. 

 

Систематизација градива 

 

6 

 

9. 

 

Семинарски рад 

 

2 

 УКУПНО: 96 
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Предмет: ИСТОРИЈА   Разред- одељење: IV4 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

 

1. 
Oд Берлина до Сарајева (1878-1914) 

 

5 

 

2. 

 

Српски народ (1878-1914) 

 

6 

 

3. 

 

Први светски рат (1914-1918) 

 

7 

 

4. 

 

Европа и свет између светских ратова 

 

9 

 

5. 

 

Југословенска краљевина 

 

7 

 

6. 

 

Други светски рат 

 

8 

 

7. 
Југославија у другом светском рату 

 

8 

 

8. 

 

Свет после другог светског рата 

 

7 

 

9. 

 

Југославија после другог светског рата 

 

7 

 УКУПНО: 64 

 

 

Начин остваривања програма 
 

Наставни садржаји предмета историја, конципирани су тако да ученицима пружају 
целовиту слику о праисторијском и историјском добу. Полазна тачка наставних садржаја 
предмета историја су циљеви и задаци овог предмета.  

Ученици треба да поседују знања о: 

- историјском времену и простору 

- историјским токовима, процесима и догађајима 

- значајним личностима 

- културним кретањима током праисторијског и историјског доба 

- цркви и њеној улози у историјском добу. 

 

ФИЛОЗОФИЈА 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе филозофије је унапређивање општег образовања упознавања главних 
садржаја и развојно-историјских токова филозофског мишљења. 

Задаци наставе су да ученици: 

- упознају основне елементе и принципе мишљења; 

- схвате однос исправног и истинитог мишљења, језика и мишљења и других 
проблема сазнања као и услова успешне комуникације; 
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- оспособе се за примену методологије истраживања и развију способности за 
систематско, самостално и критичко мишљење; 

- разумеју филозофске проблеме и њихова решења на примерима највећих 
достигнућа филозофске мисли као и стицање способности позитивним трансфером за 
разумевање других теоријских и практичних проблема; 

- стичу увид у општетеоријске и хуманистичке токове мишљења који су уобличавали 
одређене историјске епохе и чине основу савремених хуманистичких и критичких 
оријентација и тиме унапређују своје образовање. 

 

Предмет: ФИЛОЗОФИЈА   Разред- одељење: IV1,2,4 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        1.  Одређење филозофије 8 

2. Античка филозофија 16 

3. Средњевековна филозофија 8 

4. Филозофија новог доба 34 

6. Савремена филозофија 30 

 УКУПНО: 96 

 

Предмет: ФИЛОЗОФИЈА   Разред- одељење: IV3, 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        1.  Одређење филозофије 5 

2. Античка филозофија 12 

3. Средњевековна филозофија 5 

4. Филозофија новог доба 22 

6. Савремена филозофија 20 

 УКУПНО: 64 

 

Начин остваривања програма 
 

Структура програма филозофије у четвртом разреду обухвата, унутар посебних 
поглавља, одређење филозофије, античку и средњовековну, филозофију новог доба и 
савремене филозофије. 

Одређење филозофије започиње се упознавањем ученика са људским побудама за 
филозофским истраживањима, изворима и карактеристикама филозофског схватања 
света према митско-митолошким, религиозним и другим представама света, са 
разликама и сличностима филозофије, науке и уметности. 
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Нарочиту пажњу треба посветити оним питањима и проблемима који чине 
суштинску вредност основних праваца у филозофији. 

При обради античког и средњовековног раздобља у филозофији обраћа се пажња 
на појаву хришћанства и његово разумевање, као и на однос религије и филозофије, вере 
и разума. Треба указати на утканост религијских утицаја у све облике људског духа, који 
чине основу за разумевање савремених теоријских сазнајних, антрополошких етичких 
проблема и схватања. 

Код садржаја о најзначајнијим учењима из области појединих филозофских 
дисциплина, тежиште је на историјским схватањима добра, врлине, среће, праведности, и 
другим категоријама етике и хуманизма неопходним за истинско разумевање достигнућа 
човека. 

У поглављу о филозофији новог века и немачком класичном идеализму наглашава 
се хуманистичка и критичка оријентацију, учење о човеку и држави. Нарочито пажња 
посвећује се схватањима дијалектике и Хегеловом учењу. 

Часове за изучавање немачког класичног идеализма распоређени су тако да се могу 
прегледно изложити Кантово, Фихтеово, Шелингово и Хегелово учење, из којих се схвата 
дијалектички однос материје и духа. 

При обради Марксовог учења обраћа се пажња на проблеме о одређивању основне 
оријентације марксистичке теорије, на учењу о дијалектици као теорији и методи, на 
схватање праксе као основног критеријума истине и као начина људске производње, 
стварања и самопотврђивања. За Марксово схватање човека, историје и слободе користи 
се историјски приступ и дијалектички метод у критичком сагледавању његовог доприноса. 

У одељку савремене филозофије целовито се обрађују филозофски правци, на 
учењима најсавременијих представника, а у складу са њиховим историјским јављањима. 

У вези са историјом филозофије неопходно је нагласити развој филозофских 
дисциплина и учења, као и уочавање трајних филозофских питања и проблема човека. 

У процесу испитивања и процењивања усвојеног градива узимају се у обзир све 
стечене вредности и нивои знања: коришћење литературе, учествовање у дискусији, 
уочавање правих проблема и постављање смишљених питања. Неопходно је уочити и 
вредновати постигнути успех ученика у развијању способности самосталног и критичког 
мишљења о човеку, његове стварности и перспективе. 

 

 

БИОЛОГИЈА 

 

 Циљ и задаци  

 

Циљ наставе биологије је да у склопу општих циљева наставе допринесе развоју 
комплетне личности ученика, како у образовном тако и у васпитном смислу. То 
подразумева усвајање наставних садржаја биологије са научног аспекта уз истовремено 
развијање психофизичких способности ученика на сазнајном и психомоторном плану. 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

- стекну општа научна знања из области биолошке науке и праксе; 

- разумеју опште законитости које владају у живој природи и прихвате их као основу 
за формирање сопствених и општих норми понашања према околини у којој живе; 

- познају чињенице и генерализације које ће усвојити као нове информације и које су 
основа за даље стицање знања; 

- развију перцептивно сазнавање објективне стварности; 
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- стекну способност мисаоног уопштавања сазнања у облику појмова, правила, 
принципа, законитости, дефиниција, закључака, доказа, хипотеза, теорија, система 
вредности итд; 

- развију своје мисаоне и изражајне способности; 

- развију способност за самоиницијативно и самостално истраживање; 

- прихвате да је очување, унапређивање и заштита животне средине њихов 
приоритетни задатак; 

- оспособе се за самообразовање и самосталан избор занимања у току даљег 
школовања. 

Предмет: БИОЛОГИЈА Разред- одељење: IV3, 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Молекуларна биологија 11 

2. Биологија развића животиња 15 

3. Механизми наслеђивања особина 23 

4. 
Екологија, заштита и унапређење 

животне средине 
31 

5. Основни принципи еволутивног развоја 14 

 УКУПНО: 94 

 

Предмет: БИОЛОГИЈА Разред- одељење: IV4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Молекуларна биологија 10 

2. Биологија развића животиња 14 

3. Механизми наслеђивања особина 15 

4. 
Екологија, заштита и унапређење 

животне средине 
16 

5. 
Основни принципи еволуционе 

биологије 
9 

 УКУПНО: 64 

 

 

Начин остваривања програма 
 

У четвртом разреду се изучава више области које представљају синтезу претходно 
стечених знања. Посебну област представља екологија са заштитом животне средине. 

На нивоу обавештености ученици треба да заокруже своје знање из молекуларне 
биологије како би разумели основне механизме наслеђивања, биологију развића и 
еволуцију у елементарним цртама. 
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Екологију и заштиту средине треба добро да познају како би и на овом нивоу 
изградили свест о екологији и еколошку културу. 

На нивоу разумевања ученици морају да схвате суштину процеса наслеђивања и 
варијабилности особина код организама и да то повежу са биологијом развића и 
еволуцијом. То треба да буде основ за схватање суштине екологије као науке. 

На нивоу примене ученици треба да разумеју суштину живота почев од 
молекуларног нивоа организације до ћелије, организма, групе организама, екосистема и 
биосфере у целини; да усвојена знања самостално примењују кроз практичан рад ван 
учионице, истраживачки рад и семинарске и друге радове. Ученици на овом нивоу треба 
да буду потпуно оспособљени, припремљени и професионално оријентисани за даље 
школовање. 

МАТЕМАТИКА 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе математике у гимназији је: 

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

- развијање менталних способности ученика, позитивних особина личности и 
научног погледа на свет. 

Задаци наставе математике у гимназији јесу: 

- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и посторних односа, 
као и проблема из разних подручја; 

- стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја математике у 
прогресу цивилизације; 

- оспособљавање ученика за успешно настављање образовања и изучавање других 
области у којима се математика примењује; 

- допринос формирању и развијању научног погледа на свет; 

- допринос радном и политехничком образовању ученика; 

- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног мишљења и 
математичке интуиције; 

- допринос изграђивању позитивних особина личности као што су: упорност, 
систематичност, уредност, тачност, одговорност, смисао за самосталан рад, критичност; 

- даље развијање радних, културних, етичких и естетских навика ученика; 

- даље оспособљавање ученика за коришћење стручне литературе и других извора 
знања. 

 

 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА Разред- одељење: IV1,2 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Функције 14 

2. Извод функције 22 
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3. Комбинаторика 6 

4. Вероватноћа и статистика 10 

5. Писмени задаци 12 

 УКУПНО: 64 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА   Разред- одељење: IV3, 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1 Комбинаторика 15 

2. Функције 28 

3. Извод функције 30 

4. Интеграл 30 

5. Вероватноћа и статистика 13 

6. Писмени задаци 12 

 УКУПНО: 128 

 

 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА   Разред- одељење: IV4, 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1 Функције 28 

2. Извод функције 24 

3. Интеграл 22 

4. Комбинаторика 12 

5. Вероватноћа и статистика 30 

6. Писмени задаци 12 

 УКУПНО: 128 
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Начин остваривања програма 
 

Функције - Овде треба допунити и систематизовати ученичка знања о функцији и 
њеним основним својствима, а затим направити преглед елементарних функција. 
Упознавање граничне вредности и непрекидности функције треба да буде на основу 
интуитивног приступа тим појмовима. Није потребно дуже задржавање на техници 
одређивања граничне вредности разних функција, већ акценат треба да буде на неколико 
карактеристичних лимеса. 

Извод функције - Прво ученике треба упознати са појмовима прираштаја независно 
променљиве и прираштаја функције и, полазећи од појма средње брзине и проблема 
тангенте на криву, формирати појам количника прираштаја функције и прираштаја 
независно променљиве, а затим дефинисати извод функције као граничну вредност тог 
количника када прираштај независно променљиве тежи нули. Указати на основне 
теореме о изводу и изводе неких елементарних функција. Уз појам диференцијала и 
његово геометријско значење треба указати и на његову примену код апроксимације 
функција. Потребну пажњу ваља посветити испитивању функција и цртању њихових 
графика, користећи извод функције (не узимајући сувише компликоване примере). 

Интеграл - Програм предвиђа да се прво обради неодређени интеграл, па је 
потребно указати на везу између извода и интеграла и дати појам примитивне функције. 
Интеграљење протумачити као операцију која је инверзна диференцирању. Поред 
таблице основних интеграла треба показати и неке методе интеграљења (метода замене 
и метода парцијалне интеграције). Полазећи од проблема површине и рада, доћи до 
појма одређеног интеграла као граничне вредности збира бесконачно много бесконачно 
малих величина. Указати на основна својства одређеног интеграла, а акценат треба да 
буде на применама одређеног интеграла. 

Комбинаторика - На основу раније стечених знања о пребројавању коначних 
скупова (основни принципи) ученици треба да упознају суштину издвајања, 
распоређивања и одређивања броја одређених распореда, уочавајући разлику између 
појединих врста распоређивања објеката (на погодно одабраним примерима), при чему је 
нарочито важно да се добро увежба препознавање појединих врста комбинаторних 
објеката на довољном броју разноврсних задатака. Тек онда треба да уследе 
одговарајуће формуле за број варијација, пермутација и комбинација. Повезујући 
биномне коефицијенте са комбинацијама, могу се показати неке примене биномног 
обрасца. 

Вероватноћа и статистика - После увођења појма случајног догађаја дати појам 
вероватноће (преко појма релативне фреквенције и класичном дефиницијом), као и 
основне теореме о вероватноћи. На подесним примерима треба увести појам случајне 
променљиве и указати на неке њене нумеричке карактеристике и расподеле. Ваља 
истаћи улогу случајног узорка и статистичког експеримента, а затим објаснити начин 
прикупљања података, њиховог приказивања и одређивања важнијих статистичких 
карактеристика. 

 

 ФИЗИКА  

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе физике јесте да ученици стекну основна знања из физике (појаве, 
појмови, закони, теоријски модели) и оспособе се за њихову примену, као и да стекну 
основу за настављање образовања на вишим школама и факултетима, на којима је 
физика једна од фундаменталних дисциплина. 

Задаци наставе физике јесу да ученици: 

- упознају најбитније појмове и законе физике као и најважније теоријске моделе; 

- упознају методе физичких истраживања; 

- разумеју физичке појаве у природи и свакодневној пракси; 
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- развијају научни начин мишљења, логичко закључивање и критички прилаз 
решавању проблема; 

- оспособе се за примену физичких метода мерења у свим областима физике; 

- оспособе се да решавају физичке задатке и проблеме; 

- схвате значај физике за остале природне науке и за технику; 

- упознају став човека према природи и развијају правилан однос према заштити 
човекове средине; 

- стекну навике за рационално коришћење и штедњу свих видова енергије, а 
посебно електричне енергије; 

- стекну радне навике и практична умења. 

 

 

Предмет: ФИЗИКА Разред- одељење: IV1,2 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. 
 

Релативистичка физика 
4 

2. 
Топлотно зрачење и квантна природа 

ЕМ зрачења 
9 

3. 
Таласна својства честица и појам 

квантне механике 
4 

4. Квантна теорија водониковог атома 10 

5. Физика чврстог стања 9 

6. Инсуковано зрачење и ласери 7 

7. Физика атомског језгра 12 

8. Физика елементарних чесатица 3 

9. Појам о Астрономији 5 

10. Закључно разматрање 1 

 УКУПНО: 64 

 

Предмет: ФИЗИКА Разред- одељење: IV3, 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. 
 

Релативистичка физика 
6+2 

2. 
Топлотно зрачење и квантна природа 

ЕМ зрачења 
6+3 

3. 
Таласна својства честица и појам 

квантне механике 
6+3 

4. Квантна теорија водониковог атома 10+5 
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5. Mлекулска структура и спектри 3+1 

6. Физика чврстог стања 10+4 

7. Инсуковано зрачење и ласери 5+3 

8. Физика атомског језгра 16+7 

9. Физика елементарних чесатица 5+2 

10. Закључно разматрање 2 

11. Лабораторијске вежбе  17 

 УКУПНО: 160 

 

Предмет: ФИЗИКА Разред- одељење: IV4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. 
 

Релативистичка физика 
6 

2. Квантна природа ЕМ зрачења  10 

3. Елементи квантне механике  8 

4. Квантна теорија водониковог атома 10 

5. Основи физике чврстог стања 2 

6. Индуковано зрачење и ласери 3 

7. Физика атомског језгра 18 

8. Физика елементарних чесатица 2 

9. Основи  Астрономије 5 

   

 УКУПНО: 64 
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Начин остваривања програма 
 

Нивои образовно-васпитног рада 

Осим оријентационог временског ограничавања обраде садржаја програма по 
тематским целинама и по темама, нивои образовно-васпитних захтева представљају 
својеврстан облик експлицитне стандардизације наставног програма по обиму и по 
дубини појединих елемената садржаја. 

Први ниво: обавештеност 

Обавештеност као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик може да се 
сети - репродукује оно што је учио: термине, специфичне чињенице, методе и поступке, 
опште појмове, 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 неизмењеном облику. 

Други ниво: разумевање 

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, анализира, 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 интерпретира, онда се то чини не у форми у којој 
је било претходно дато, већ у реорганизованом, тј. у битно измењеном облику. 

Трећи ниво: примена 

Примена као ниво образовно-васпитних захтева изискује да ученик буде 
оспособљен да одређене генерализације, принципе (законе), теорије или опште методе 
примењује у решавању проблема и задатака. 

Овде је реч о примени оног што се зна и разуме у решавању нових проблема 
(задатака), а не о његовом јединственом, репродуктивном коришћењу у појединим 
ситуацијама. Примена као највиши образовно-васпитни ниво укључује у себе оба 
претходна нивоа - обавештеност и разумевање. 

Концепт наставног програма физике, избор садржаја програма и начин њиховог 
структурисања одређени су следећим полазним поставкама: 

- физика се третира као јединствена природна наука; 

- наставни садржаји програма изабрани су по значају, који им придаје физика на 
савременом степену свог развоја; 

- елементи савремене физике припадају свим целинама и нису његов изоловани 
део; 

- садржаји класичне физике третирају се на начин како их поима савремена физика; 

Методичко остваривање садржаја програма у настави захтева по овом концепту да 
целокупни наставни процес буде прожет трима основним физичким идејама: структуром 
супстанције (на три нивоа: молекулском, атомском и субатомском), законима одржања 
(пре свега енергије) и физичким пољима као носиоцима узајамног деловања физичких 
објеката. Даљи захтев је да се физичке појаве и процеси тумаче у настави паралелним 
спровођењем, где год је то могуће, макроприлаза и микроприлаза у обради садржаја. 
Слично томе, методички је целисходно увођење дедуктивне методе у наставу, где је то 
подесно (нпр. показати како из закона одржања следе неки мање општи физички закони и 
сл.). Методу дедукције нужно је комбиновати у наставном процесу са методом индукције 
и остварити њихово прожимање и допуњавање.  

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се 
непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп завршених података, 
непроменљивих закона, теорија и модела. Зато је нужно истаћи у настави проблеме које 
физика није до данас уочила, као и проблеме које физика решава у садашњем времену. 
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Данас је физика у много чему дедуктивна, експликативна, теоријска и 
фундаментална наука и њеним изучавањем, заједно са осталим природним наукама, 
стичу се основе научног погледа на свет. Међу природним наукама физика има 
фундаменталну улогу; идеја те фундаменталности мора у настави физике да доминира. 

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су 
физичке величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с 
осталим наукама, с примењеним наукама и с техником. Посебно је значајно указати на 
везу физике и филозофије. 

Овако формулисан концепт наставе физике захтева, појачано експериментално 
заснивање наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе ученика, 
односно практични рад ученика). 

Усвојени концепт наставе физике захтева и омогућује примену савремених облика и 
метода рада у наставном процесу, посебно методе откривања и решавања проблемских 
задатака. 

Заснивање техничке културе у настави физике састоји се у заснивању типичних 
техничких примена, у решавању техничких задатака и у приказивању одређених примена 
физике у свакодневном 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 усмеравати ученике на штедњу 
свих врста енергије, а посебно електричне енергије. 

У сваком разреду лабораторијске вежбе организују се циклично при чему се 
одељење дели на два дела. 

Додатни рад намењен је даровитим ученицима и треба да задовољи њихова 
интензивнија интересовања за поимање физике. Ученици се слободно опредељују при 
избору садржаја програма. Зато је нужно сачинити индивидуалне програме рада са 
ученицима на основу њихових претходних знања, интересовања и способности. 

 

ХЕМИЈА 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе хемије је да ученици стекну продубљена знања из хемије (опште, 
неорганске, органске, биохемије и примењене хемије) неопходна за научно тумачење и 
разумевање појава и промена у природи. 

Задаци наставе хемије су да ученик: 

- стекне шира и продубљена знања о структури супстанце, хемијским елементима, 
неорганским и органским једињењима; 

- усвоји основна знања о принципима хемијске технологије и значај производа 
хемијске индустрије; 

- сагледа значај и место хемије и хемијске индустрије с аспекта заштите и 
унапређивања радне и животне средине; 

- овлада основним знањима неопходним за разумевање и примену производа 
хемијске индустрије у свакодневном животу; 

- поступно упознаје методе хемијских истраживања; 

- развија критичку и стваралачку машту путем експерименталне наставе и формира 
правилан однос према раду; 
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- развија позитивне особине личности, као што су: тачност, прецизност, 
систематичност, уредност, упорност, одговорност, смисао за самосталан рад и 
критичност; 

- развија способност за научну активност и умење да самостално учи (посматрају, 
експериментишу и размишљају о тексту уџбеника и стручне литературе); 

- развија способности за успешно настављање образовања и изучавање других 
области у којима се хемија примењује. 

 

Предмет: ХЕМИЈА Разред- одељење: IV3 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Угљени хидрати 10 

15.  Липиди 5 

16.  Алкалоиди и антибиотици 3 

17.  Протеини 10 

18.  Витамини и хормони 3 

19.  Нуклеинске киселине 10 

20.  Основи метаболизма 8 

21.  Биотехнологија и њене могућности 2 

22.  Полимери 6 

23.  Боје 3 

24.  Хемијски загађивачи животне средине 4 

 УКУПНО: 64 

 

Предмет: ХЕМИЈА Разред- одељење: IV4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. 
 

Угљени хидрати 
10 

2. Липиди 4 

3. Алкалоиди и антибиотици 3 

4. Протеини 10 

5. Витамини и хормони 3 

6. Нуклеинске киселине 10 
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7. Основи метаболизма 8 

8. Биотехнологија и њене могућности 2 

9. Полимери 6 

10. Боје 3 

11. Хемијски загађивачи животне средине 5 

 УКУПНО: 64 

 

 

Начин остваривања програма 
 

На основу одабраних научних садржаја ученици стичу знања о структури материје и 
зависности њених особина. Изучавање и квалитативно тумачење хемијских промена и 
реакција заснива се на енергетском приступу. Ученици се упознају са савременом 
хемијском технологијом, оспособљавају за практичну примену знања, заштиту животне 
средине и стичу основе за даље образовање.  

Дају се тумачења на бази телесно-механичког модела атома. Тип веза се одређује 
полазећи од вредности за електронегативност, док је мерило реактивности енергије 
јонизације и афинитет према електрону. Понашање киселина и база тумачити уз примену 
протолитичке теорије. Проширен је појам оксидодедукције. При објашњењу појмова 
киселина и база - оксидациона и редукциона средства, ученицима указати на чињеницу 
да су ти појмови релевантни, односно да киселина може да буде и база, да оксидационо 
средство може да буде и редукционо средство, зависно од реакције у којој учествује. При 
обради хемијских реакција истаћи да је њихово познавање услов за усвајање основа 
хемијске технологије, као и да су значајне не само за хемијску производњу - примењену 
хемију, већ и за промет материја у живим организмима. Посебну пажњу посветити 
структури органских једињења. 

При излагању научних чињеница води се рачуна о јединствености и 
интердисциплинарности наставних принципа у природним наукама, како би ученици 
схватили повезаност појава и процеса у природи (њихову међусобну зависност и 
условљеност). Законитости хемије објашњавају се у склопу природних законитости. 
Редослед садржаја програма омогућава постепено изграђивање учениковог схватања, 
као и формирање уверења о материјалности света, хемијском кретању материје, 
повезаности материје, простора и времена. 

У току остваривања програма указује се на еволуцију појмова (појам атома, појам 
елемента, појам оксидације и редукције, појам киселине и базе) и на то да наша сазнања 
нису коначна и да ће наука давати нове дефиниције појмова и нова тумачења. 

Периодни систем елемената и закон периодичности, периодичност грађе 
електронских омотача и периодичност промена хемијских својстава елемената користити 
за приказивање зависности квалитативних особина од квантитативних карактеристика. 
Указује се на јединство супротности у атому, јединство материје у природи. 

Основно полазиште при остваривању програма представљају задаци 
предмета и опредељење да ученици претежно долазе до сазнања на основу података 
добијених експерименталним путем, због тога треба обавезно изводити наведене огледе, 
нарочито при излагању нових наставних садржаја. Огледе демонстрира наставник или 
група ученика (групни рад). 

Организовање вежби у школској лабораторији је исто тако обавезно, могу их 
ученици изводити индивидуално или групно, под контролом наставника. Пошто се вежбе 
организују за део (половину) одељења, потребно је распоредом часова за вежбе 
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предвидети недељно два везана часа (блок), а наставник ће се, у зависности од природе 
експеримента, определити за рад са истом или другом групом ученика (ученици могу 
вежбати једном у две недеље 2 часа). Ученици се оспосбљавају да рукују прибором и 
мерним инструментима и поступно се уводе у методе испитивања природних појава. 

Приликом извођења експеримента ученици се оспособљавају да посматрају, да 
усмеравају пажњу на објекат, појаву или процес, прибављајући, при том, квантитативне и 
квалитативне податке. Током извођења огледа настоји се да се развија интензивна 
мисаона активност ученика - компарација, идентификација, диференцијација, анализа, 
синтеза, генерализација и класификација, што условљава извођење закључака и 
уочавање законитости у хемијским појавама и реакцијама и осамостаљивање ученика. 
Мисаоном активирању доприносе и проблемски конципирани огледи, рачунски задаци као 
усмено или писмено прецизно интерпретирање резултата огледа. 

Контролни задаци примењују се најмање два пута годишње ради проверавања и 
вредновања успешности одабране и примењене методе у реализацији одређене теме 
или области и ради самоконтроле наставника и провере знања ученика. 

 

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА  

 Циљ и задаци 

 

Циљ наставног предмета Рачунарство и информатика је стицање основне 
рачунарске писмености и оспособљавања ученика за коришћење рачунара у даљем 
школовању и будућем раду. 

Задаци наставе Рачунарства и информатике су: 

- упознавање ученика са унутрашњом организацијом рачунарских система; 

- упознавање и оспособљавање ученика за коришћење оперативних система; 

- упознавање и оспособљавање ученика за коришћење програма за обраду текста; 

- упознавање и оспособљавање ученика за коришћење мултимедијалних 
апликација; 

- стицање слике код ученика о могућностима примене рачунарских система. 

 

 Предмет: РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА Разред- одељење:IV1,2,3,4 

Редни 

број 

Теме,  

наставне јединице 

Укупно 

за тему 

1. Програми засновани на прозорима 2 

2. Увод у развојно окружење Делпхи 8 

3. 
Компоненте избора и контејнерске 

компоненте 
10 

4. Компоненте за рад са низовима 6 

5. 
Мултимедијалне апликације и 

штампање 
8 

6. Прозори за дијалог и израда менија 6 

7. Основи рада са базама података 10 

8. Компоненте за везу са базама података 12 
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 УКУПНО: 62 

 

Начин остваривања програма 

Настава се реализује у кабинету. 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 професора. Број ученика за 
рачунаром је до два. 

Уз сваку тематску целину је број часова за остваривање вежби и тај број је дељив са три 
због предложеног начина реализације.  

У уводном делу часа наставник истиче циљ и задатке одговарајуће наставне јединице а 
затим реализује теоријски део неопходан за рад ученика на рачунарима. Уводни део 
часа, у зависности од садржаја наставне јединице може да траје највише до 30 минута. 

МУЗИЧКА КУЛТУРА 

Циљ и задаци 

 

Циљ наставе предмета музичка уметност је да подстицањем, стварањем и даљим 
неговањем интересовања, навика и потреба за слушање вредних музичких остварења 
развија код ученика љубав према музичкој уметности, допринесе њиховом естетском и 
хуманом развоју и подизању нивоа њихове музичке и опште културе. 

Задаци наставе музичке уметности су да: 

- упозна ученика са изражајним средствима музичке уметности и особеностима 
основних музичких стилова и жанрова; 

- упозна ученика, кроз слушање музике, са највреднијим делима различитих стилова 
и облика; 

- усваја и прошири основне музичкотеоријске појмове историјским редом; 

- створи и развије навике код ученика да слушају вредна музичка дела, прате 
музички живот, изграђују позитиван став према музичкој уметности и праве сопствене 
дискотеке; 

- богати и оплемењује емоционални живот ученика и развије способности за 
процену уметничке вредности; 

- васпитава ученика у неговању националног идентитета, патриотизма, хуманизма и 
интернационализма; 

- негује певање и свирање познатих примера из дела српске, југословенске и 
светске музике; 

- негује хорско и оркестарско музицирање у школи.  

 

Предмет: МУЗИЧКА КУЛТУРА   Разред- одељење: IV1,2 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

        1.  Импресионизам, Дебиси и Равел 3 

2. Музика у првој половини 20. века 5 

3. 

Музика 20. века – представници 

различитих стилских праваца и 

оријентација 

3 
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4. Балет, класичан и савремен 1 

6. Џез и остали жанрови  3 

7. 
Музика као примењена уметност, филмска 

и сценска музика  
1 

8. 

Југословенско музичко ствараралаштво 

прве половине 20. века – Коњовић, 

Христић, Милојевић  

6 

9. 
Светско музичко стваралаштво у другој 

половини 20. века 
2 

10. 
Преглед истакнутих југословенских 

композитора друге половине 20. века 
5 

11. 
Музички живот и музички развој Србије у 

послератном периоду 
3 

 УКУПНО: 32 

 

Начин остваривања програма 
 

Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на доживљају музичког 
дела, упознавању његовог ствараоца и карактеристикама епохе којој дело припада. То се 
реализује првенствено преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела. 

Усмено излагање треба да послужи као информација и инспирација за слушање 
музике које је централни део часа (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 композиције или целине). 

Програм је конципиран према историјско-стилским раздобљима, које у излагању 
треба ограничити на најбитније елементе, а слушању музике дати примарно место. 
Директним, сугестивним и интересантним излагањем наставник ученике оспособљава 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 
карактеристике стила и композиторовог стваралаштва. 

Код слушања музике првенствено се ученици усмеравају на доживљавање музичких 
садржаја (мелодије, хармоније, форме итд.). 

 Код слушања музике настоји се да се одабере пример који може да се слуша у 
целини (један цео став, краћу увертиру, итд.), да ученици доживе целину и схвате 
музичку форму. Одабирају се  музички примери са великом пажњом и умешношћу. Дела, 
која је својом дужином немогуће на једном школском часу саслушати, износе се у 
одабраним, карактеристичним фрагментима, које можемо повезати усменим 
образложењем. 

Ученици се усмеравати на одређене емисије на радију и телевизији, које ће пратити 
у слободно време ван школе. Кроз обавезне ван наставне активности и факултативну 
наставу могу врло успешно да се осмишљавају и организују разноврсни видови музичких 
активности, који су значајан допринос културној и јавној делатности школе и личном 
усавршавању ученика који се њима баве, као и онима који их слушају (хор, оркестри). 
Оцењивањем се сагледава комплетна личност ученика: његово знање, ангажовање и 
заинтересованост, као и његове музичке способности. 
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ЛИКОВНА КУЛТУРА 

 

Циљ и задаци 

 

Циљ образовања у ликовној уметности је откривање свих расположивих могућности 
код ученика за ликовно изражавање, оспособљавање за разумевање ликовних дела, као 
и оплемењивање личности ученика у складу с друштвеном, хуманистичком и стручном 
оријентацијом. 

Задаци наставе ликовне уметности су да: 

- уводи ученика у свет вредности стваралачког мишљења кроз проблемске задатке у 
практичном и теоретском раду; 

- упути ученика да схвати уметничко дело у оквиру друштвено-историјских услова; 

- оспособи ученика да стечена практична и теоретска знања примени у будућим 
занимањима; 

- упозна ученика с ликовним законитостима кроз самостална ликовна остварења; 

- уведе ученика у свет опажања и доживљавања ликовних дела и упути да се 
критички односи према властитим и туђим ликовним делима; 

- развија лични однос ученика према сликарским, графичким, вајарским и 
архитектонским остварењима, као и остварењима примењених уметности и дизајна; 

- упозна ученика с основним одликама и развојем уметности у друштвено-
историјским раздобљима у нас и у свету; 

- омогући свестрани развој ученикове личности, како емоционално-доживљајних 
тако и интелектуално-креативних способности; 

- развија потребе и смисао за самостално стварање образовања и доживљавања 
уметничких дела у условима слободног изражавања стваралачких могућности појединца 
у нашем друштву; 

- упути ученика да тумачи уметност на научним основама како би доприносио 
оплемењивању међуљудских односа; 

- изгради схватање код ученика да истицање универзалности ликовног језика утиче 
на укидање језичких, националних и расних раздвајања; 

- упозна ученика с ликовним наслеђем наше земље, како би се развијали смисао, 
осећања и потребе неговања културних тековина; 

- изгради схватања код ученика да бављење ликовним уметностима треба да 
постане навика неопходна за развој целовите личности. 

 

 

Предмет: ЛИКОВНА КУЛТУРА   Разред- одељење: IV1,2 

Редни број 

теме 
Назив наставне теме 

Укупно 

За тему 

I  
 

 

        1.  Шта је уметност? 1 

2. Самостално ликовно изражавање – облик  5 

3. Тродимензионално обликовање 2 

4. Ликовна дела и споменици културе  
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5. Праисторија 3 

II   

6. Врсте уметности  1 

7. 
Самостално ликовно изражавање, облик и 

простор, графика  
8 

8. Ликовна дела и споменици културе  

9. Египат 3 

10. Месопотамска култура 3 

11. Егејска и грчка 7 

12. Рим 4 

 УКУПНО: 32 

   

Начин остваривања програма 
 

Планирање 
Планирање је усклађивање програма у оквиру школског плана према одређеним 

условима. Смисао је да се утврде задаци на сваком часу који би најпотпуније развијали 
све ликовне способности ученика, а нарочито способности које подстичу стварање, као и 
оне које омогућују стварање. Стога, градиво треба планирати тако да се постигне: 

- виши ниво опажања, 
- оспособљеност примања, 
- одговарајући ниво разумевања, 
- способност поступања. 
Реализација садржаја: 
1. Примањем/учењем - омогућавање ученицима да стичу знања из области ликовне 

културе; савладавање технолошких поступака ликовног рада у оквиру одређених 
средстава и медија, и упознавање законитости и елемената ликовног језика; 

2. Давањем/стварањем - подстицање ученика да се изражавају у оквиру ликовних 
активности и остварују резултате (увек на вишем нивоу култивисања и јачања ликовне 
осетљивости). 

Основна структура теоријских и историјских садржаја, као неодвојивог дела укупног 
наставног садржаја ликовног образовања, формулисана је следећим претпоставкама. 

Примарни циљ ликовног образовања је откривање и упознавање комплексне 
визуелне и ликовне културе (чине је систем стваралаштва и систем коришћења). Услов за 
савладавање ових садржаја представља развијање визуелног језика и овладавање 
ликовним језиком. Развој и неговање визуелности (визуелног "говора", што значи: 
визуелног израза и визуелног доживљаја) представља материју, грађу у којој пребива 
праликовност, потенцијална ликовност. Будући да је свака слика ментални производ 
(искуствена чињеница и интелектуална датост) за развој ликовности у којој је слика 
основни садржај неопходно је развијати способност употребе генеричких изражајних 
моћи а такође и неговати и богатити искуствену интелектуалну сферу у којој, поред 
интуитивне, настаје ликовност. При томе, треба имати у виду фундаменталну потребу 
образовања: развој способности доживљавања, разумевања и тумачења света, односно 
уметности. 

Садржај програма ликовне културе састављен је по следећој структури: 



 39 

1. Садржаји програма  
2. Креативност  
3. Медији  
4. Средства 
Модел представља динамичну структуру елемената који имају дисхармоничан 

временско-просторни развој, а у служби покретања целине. 
Подручје ликовности карактерише посебан стваралачки потенцијал који, зависно од 

узраста ученика, утиче на одабирање садржаја и средстава и начина реализације. 
Развијено критичко мишљење и тежња ка објективном сазнању (ученици средње школе) 
захтевају теоријско мишљење и практично искуство о уметности у садржајима програма. 
Садржај програма ликовне културе чини основну структуру на којој би се оснивала 
интердисциплинарна разрада, проблематизација и конкретизација садржаја. 

Образовни стандарди  
Укупни садржаји наставе ликовне културе у гимназијском образовању могу да се 

подведу под следећу схему информативне структуре: 
1. Опазити 
2. Примити 
3. Разумети 
4. Поступити 
Опажање - ниво прве димензије подразумева три основна фактора: 1) квалитет 

опажања у садржајном погледу; 2) брзину, тачност перцепције и 3) тачност опажања 
појединачних елемената у одређеној ситуацији. 

Примање - ниво друге димензије подразумева способност ученика да приме 
квалитет опажаја и информације од одговарајућег медија. 

Разумевање - ниво треће димензије обухвата елементе разумевања опажених и 
примљених ликовно-визуелних квалитета. 

Поступање - ниво четврте димензије подразумева примену у практичном и 
теоријском ликовном раду. 

Ова структура представља оријентацију за вредновање нивоа знања ученика. 
Праћење и вредновање рада ученика 
Током реализације задатака у свим методским целинама по разредима, где се 

наставник појављује као преносилац знања и аниматор ликовног стваралаштва ученика 
могуће је проверавати и пратити ниво и квалитет процеса и рада ученика по наведеним 
стандардима. Даље, треба имати у виду чињеницу да се сваки од наведених нивоа може 
оцењивати од два (2) и до пет (5). Из тога произилази комплексност оцене и сугестија за 
следећи приступ: довољан (2) усвојеност садржаја на нивоу опажања; добар (3) 
усвојеност садржаја је на нивоу опажања и примања врло добар (4) усвојеност садржаја 
је на нивоу опажања, и разумевања; одличан (5) усвојеност садржаја је на нивоу 
опажања, примања, разумевања и поступања. 

Приликом оцењивања треба имати у виду да неће сви ученици бити на истом нивоу 
опажања, примања, разумевања и поступања што захтева пажњу и реалност. При томе 
треба поћи од захтева програма и психофизичких могућности ученика јер могу да буду 
заступљени сви начини оцењивања.  

 

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ  

  

 Циљ и задаци 

 

Циљ наставе физичког и здравственог васпитања је задовољавање основних 
биопсихо-социјалних потреба ученика у области физичке културе; формирање правилног 
схватања и односа према физичкој култури и трајно подстицање ученика да те 
активности уграде у свакодневни живот и културу живљења. 

Задаци наставе физичког и здравственог васпитања су да се: 

- квалитативно и квантитативно продубе спортско-моторичко образовање; 

- развију физичке способности ученика; 
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- оспособи ученик за самосталан рад и самоконтролу у одржавању физичке 
кондиције, јачању здравља и нези тела; 

- створе услови у којима ученик доживљава радост слободног ангажовања у 
спортским и рекреативним активностима; 

- прошире знање која доприносе објективном сагледавању вредности и могућности 
физичке културе; 

- развију хигијенске и друге културне навике за очување јачање здравља ученика. 

Садржаји програма усмерени су на: 

- развијање физичких способности, 

- спортско-техничко образовање, 

- повезивање физичког и здравственог васпитања са животом и радом. 

На свим часовима наставе физичког васпитања, предвиђа се: 

- развијање основних елемената физичке кондиције карактеристичних за овај узраст 
и пол, као и других елемената моторне умешности, који служе као основа за повећање 
радне способности, учвршћивање здравља и даље напредовање у спортско-техничком 
образовању, 

- превентивно-компензацијски рад у смислу спречавања и отклањања телесних 
деформитета, 

- оспособљавање ученика у самосталном неговању физичких способности, 
помагању раста, учвршћењу здравља, као и самоконтроли 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 јединствене батерије тестова и методологије за њихову проверу и праћење. 

 

 

 

 

Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Разред- одељење: IV1,2,3,4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Атлетика 10 

2. Вежбе на справама и тлу 10 

3. Спортска игра  (кошарка) 40 

4. Тестирање физичке способности 4 

 УКУПНО: 64 

 

Начин остваривања програма 
 

1. Основне одлике програма 

Овај програм заснован је на индивидуализацији процеса физичког васпитања: 

- обезбеђује повезивање стечених знања са животом и праксом и професионалним 
опредељењима ученика; 
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- заснован је на изборној настави за коју се ученици опредељују према своме 
афинитету и потребама; 

- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области. 

2. Специфичности појединих тематских подручја и методе које се користе 

Садржаји програма су изложени у три тематска подручја, да би се јаче истакле 
основне компоненте јединственог и веома сложеног процеса физичког васпитања. 

Тематска подручја су: 

- развијање физичке способности, 

- спортско-техничко образовање, 

- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

 

Развијање физичких способности 

Програмирање врши наставник физичког васпитања према стању, потенцијалним 
могућностима и потребама сваког ученика. Да би се то остварило, ученици сваког 
одељења се према својим могућностима деле у три хомогене групе, а наставник физичког 
васпитања одређује вежбе и дозира оптерећења за сваку од ових група. 

На сваком часу физичког васпитања део времена треба посветити: 

- развијању основних елемената физичке кондиције - снаге (руку, ногу, трбушних и 
леђних мишића), брзине, равнотеже, спретности, прецизности и издржљивости; 

- учвршћивању нормалног природног држања тела у мировању и кретању. Ради 
интензивнијег рада на часу користити савремене облике рада: допунске вежбе, кружно-
интервални рад и рад са станицама, што више повезивати музику и вежбање. 

 

Спортско-техничко образовање 

       Предвиђено је да ученици усвоје знања која ће им помоћи да схвате суштину процеса 
и да се у њега активно укључе, као и да боље разумеју и схвате физичко вежбање као 
своју свакидашњу потребу. 

 

Повезивање физичког васпитања са животом и радом 

Садржај подручја предвиђа активности којима се физичко васпитање директно 
повезује са животом и радом. Ове активности реализују се делом кроз часове физичког 
васпитања, и за то је одвојен један циклус, а делом током школских радних дана. 

При том треба водити рачуна о следећем: 

Излети, кросеви, логоровање и друге активности организују се на нивоу школе уз 
сарадњу наставника сродних предмета и осталих наставника. При томе треба настојати 
да се садржај ових активности планира на нивоу наставничког већа, односно предвиде 
садржаји више образовно-васпитних подручја. На тај начин би се реализацијом ових 
облика рада непосредно повезивала сва образовно-васпитна подручја. 

Школска и међушколска такмичења која школа организује и у које се укључује треба 
да се организују по систему који не изискује велике материјалне трошкове и путовања, а 
стимулише учешће свих ученика. 

3. Организација рада 

Настава се организује у циклусима. У сваком разреду су по 6 циклуса који трају 
приближно 12-14 узастопних часова. 

Зависно од потреба и могућности, прецизира се трајање сваког циклуса као и 
редослед садржаја. 

Часови у току недеље су распоређени у једнаким интервалима.  
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4.  Праћење и вредновање напретка и достигнућа ученика 

Праћење напредовања ученика у физичком и здравственом васпитању се обавља 
сукцесивно у току целе школске године. 

За праћење физичког развоја и физичких способности служи батерија тестова која 
обухвата: 

- за физички развој (висина тела и маса тела), 

- за брзину (трчање на 30 м), 

- за општу снагу (бацање медицинке), 

- за репетитивну снагу руку (згибови), 

- за експлозивну снагу ногу (скок удаљ из места), 

- за координацију (бацање и хватање лопте у одређеној временској јединици), 

- за издржљивост (трчања на 500 односно 800 м) 

Провера се обавља на крају сваке наставне године. Постигнути резултати се 
вреднују на основу Критеријума за процену физичког развоја и физичких способности 
деце и омладине узраста од 7 до 19 година (нормативи). 

Резултати провере служе сваком појединцу да, упоређујући утврђено стање са 
ранијим, оцени напредак. 

За праћење спортско-техничких достигнућа служе минимални образовни захтеви 
на основу којих се, након провере моторног знања, вреднује постигнути резултат. 

Резултати провера служе наставнику као основа за програмирање рада у наредном 
периоду, посебно за индивидуални приступ и одређивање радних задатака за сваког или 
групу ученика. 

Вредновање и оцењивање се врши на основу: 

- физичке способности ученика и 

- спортско-техничких достигнућа. 

При оцењивању физичких способности узима се у обзир ниво физичких способности 
сваког појединца, остварен у току школске године, према његовим индивидуалним 
могућностима. 

Спортско-техничка достигнућа се оцењују утврђивањем обима и нивоа садржаја. 

Резултати провера уносе се у дневник рада наставника физичког васпитања који је 
саставни део документације наставника и школе. 

Стручним упутством о начину и поступку оцењивања ученика из ове области 
прописани су и детаљно објашњени поступци и критеријуми за оцењивање ученика. 

 

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

Циљ и задаци 

 

Општи циљ предмета је да ученици гимназије стекну сазнања, развију способности 
и вештине и усвоје вредности које су претпоставке за целовит развој личности и за 
компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом грађанском друштву у духу 
поштовања људских права и основних слобода, мира, толеранције, равноправности 
полова, разумевања и пријатељства међу народима, етничким, националним и верским 
групама. 

Задаци: 
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- разумевање значаја информисања као претпоставке за одговаран и ангажован 
живот у савременом грађанском друштву; 

- упознавање са могућностима које Закон о слободном приступу информацијама 
пружа у остваривању људских права и слобода; 

- стицање знања о улози медија у друштву и утицају који они имају на формирање 
представе о реалности; 

- развијање критичког односа према веродостојности информација; 

- стицање знања о појму и значају дефинисања професионалних циљева и 
планирања каријере; 

- упознавање са правима и одговорностима значајним за професионални развој и 
тражење посла; 

- развијање вештине тражења информација значајних за професионално 
образовање и укључивање у свет рада; 

- подстицање ученика у прихватању промена као битног фактора професионалног 
развоја и потребе за сталним прилагођавањем; 

- оснаживање ученика у препознавању и представљању личних квалитета 
(интересовања, способности, талената, знања, вештина) значајних за професионално 
образовање и укључивање у свет рада; 

- подстицање одговорности и иницијативе код ученика у њиховом даљем 
професионалном развоју. 

 

 

Предмет: ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ Разред- одељење: IV1,2,3,4 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Час упознавања 1 

2. Права и слободе 1 

3. Свет информација  13 

4. 
Свет професионалног образовања и 

рада 
16 

5. Завршни час 1 

 УКУПНО: 32 

 

 

Начин остваривања програма 
 

 У завршној години средње школе садржај предмета Грађанско васпитање 
прилагођен је потребама ученика овог узраста. Њих очекују крупне животне одлуке које 
су у вези са наставком професионалног школовања и укључивањем у свет рада. Зато 
садржај предмета обухвата две веће тематске целине. Једна се односи на питање 
професионалног развоја уважавајући концепт доживотног образовања и каријерног 
вођења, а друга на разумевање значаја информисања као претпоставке за одговоран и 
ангажован живот у савременом грађанском друштву где се информација одређује као 
"кисеоник" демократије. 
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Концепт садржаја предмета и предвиђеног начина реализације потенцира везу 
између теорије (права, слободе, једнакост, одговорност, добробит..) и конкретних 
тренутних или пројектованих потреба ученика са циљем јачања њихових компетентности 
за живот. У савременом схватању појма компетентности за живот осећај професионалне 
и радне компетентности и активан, критички однос према прикупљању информација и 
њиховом коришћењу су кључни појмови. 

Постављени задаци предмета се остварују кроз избор садржаја и процесе који се 
одвијају током групног облика рада тј. активног учења и сазнавања у групи које обухвата 
следеће елементе: подстицање активног учешћа ученика, решавање проблема, 
постепено излагање ситуацијама, поткрепљивање одговарајућег понашања. 

Реализација предмета не захтева увођење нових техника рада са ученицима и 
ослања се на искуство из претходних година похађања Грађанског васпитања, како у 
погледу начина рада тако и пређених садржаја. Специфичност овог програма је што 
захтева већи ангажман личног искуства ученика и чешћу употребу поступка студија 
случаја што одговара зрелости ученика завршног разреда средње школе. 

Оптимална величина групе/одељења је од 16 до 24 ученика јер се значајан део 
програма реализује кроз вежбе у мањим групама или паровима. Са мањим бројем 
ученика немогуће је остварити потребну радну динамику, а велики број отежава 
реализацију планираних активности и умањује могућност појединачног учешћа ученика. 

Програм је богат чињеницама које треба усвојити да би се остварио најважнији циљ 
образовања-трансфер на живот ученика ван учионице. 

Повратна информација је једно од основних процедуралних средстава наставника и 
има велики значај за ученике и то за процес стицања сазнања, подстицање 
самопоуздања у изведби неког задатка тј. учешћа у раду групе и одржање мотивације за 
предмет. Основна правила давања повратне информације су да она мора бити 
специфична, а не општа; да даје опис, а не вредновање; да је конкретна, а не апстрактна; 
да је фокусирана на понашање, а не на особу; да се даје у форми размене, а не савета, 
да је увремењена; да задовољава потребе онога који је прима, а не онога који је даје; и 
најважније да је у вези са садржајем на коме се ради независно од непосредног повода. 

Речник позитивне повратне информације треба да буде што разноврснији и да код 
ученика изазива осећај да наставник искрено употребљава те изразе. Неки од могућих 
речи са значењем "добро" су: корисно, промишљено, разумно, обазриво, вредно, 
значајно, прилично, живо, убедљиво, мирно, рационално, стрпљиво, логично, 
реалистично, детаљно, мудро, са подршком, од помоћи, искрено, интересатно, љубазно, 
пажљиво, нежно, опсежно, одговарајуће, вешто... 

Током реализације програма треба имати у виду да се тиме окончава циклус 
средњешколског образовања и васпитања из Грађанског васпитања. Размена искустава 
ученика и евалуација наставе целог предмета са становишта шта су научили и како 
процењују употребљивост стечених знања и вештина ван учионице предвиђене за 
завршни час није довољно и потребно је током свих часова вршити повезивање и 
"умрежавање" централних појмова Грађанског васпитања као што су права, слободе, 
одговорности, демократија, поштовање са садржајем који се обрађује овим програмом. 
Циљ целокупног програма Грађанског васпитања у средњој школи је да се код ученика 
постигну промене на нивоу знања, вештина, ставова, вредности као претпоставке за 
целовит развој личности и за компетентан, одговоран и ангажован живот у савременом 
грађанском друштву у духу поштовања људских права и основних слобода.  

 

ВЕРСКА НАСТАВА 

Циљ и задаци 

Циљ: 

Циљ наставе у четртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима 
укаже да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створим свет постане 
Царство Божије, односно да се превазиђе смрт. 
Задаци: 
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Ученици треба: 
 да уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним 
конкретним циљем; 
 да испитујући историјске догађаје, проникуну у њихов крајњи смиао; 
 да уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом; 
 да науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан 
одговор на проблем превазилажења смрти у пироди и слободног постојања човека 
као личности; 
 да упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која 
подразумева превазилажење смрти и постојање човека као личности, као апсолутног 
и непоновљивог бића; 
 да уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и 
пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству; 
 да стекну свест о томе да Црква није од овог света, али да је у свету и да постоји 
ради спасенје света. 
 

Предмет: ВЕРСКА НАСТАВА Разред- одељење: IV1,2,3 

Ред. 

број 

теме 

Назив наставне теме 

Број 

часова 

по теми 

1. Увод 1 

2. 
Хришћанско схватање историје (старојелинско 

и савремено схватање историје без Бога) 
2 

3. 

Есхатон – будуће Царство Божије као узрок 

Цркве и историје (последњи догађај, догађај 

Царства Божијег даје валидност и постојање 

историјским догађајима) 

1 

4. 

Смрт природе као разједињење, распадање и 

смрт личности као прекид заједнице са 

личношћу за коју смо били везани, коју смо 

највише волели 

2 

5. 

Литургија нам открива и циљ због кога је Бог 

створио свет и људе (да свет постане Царство 

Божије у коме неће бити смрти) 

1 

 Помесна и васељенска Црква, њихов однос 2 

 
Јединство Цркве (на помесном и васељенском 

нивоу) 
3 

 

Теологија православне уметности 

(књижевности, сликарства, архитектуре, 

музике) 

3 

 Црква и свет (њихов однос) 1 

 УКУПНО: 32 

 

Начин остваривања програма 

Теме: Хришћанско схватање историје и Есхатон као узрок историје – треба 
реализовати на основу библијског описа историје, с посебним освртом на то да историја 
има почетак и да иде ка једном конкретном циљу. Библијски приступ историји треба 
супротставити јелинистичком схватању историје као вечног кружења у истом, што у 
ствари и није историја.  

Циљ историје, онако како га види хришћанство, јесте остварењее царства Божијег 
као победе над смећу и вечни живот створене природе. У том процесу учествује Бог, и то 
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увек преко конкретних људи, и људи, који то слободно желе- Дакле, у стварању историје 
учествује Бог, Св.Тројицаа и људи. 

Тема смрт у природи......треба реализовати на основу констатације да она постоји у 
природи и описа начина на који се смрт манифестује у природи. Међутим, оно нашта би 
учениции требало посебно указати када је у питању догађај смрти јесте разлика између 
доживљавања смрти у контексту природе личности. 

Циљ стварања света и човека, дакле, јесте да он постане космичка литургија у којој 
неће бити смрти. 

Тема помесна и Васељенска цркава, њихов однос треба реализовати у контексту 
објашњења православне традиције, јер је Црква икона Св. Тројице.Треба ученицима 
указати и на то кад се говори о цркви, не полази се од универзалне, безличне  Цркве, већ 
од конкретне Литургијске заједнице под једним епископом, која тада представља 
заједницу са свим осталим Црквама. 

Тему теологија православне уметности треба обрадити на следећи начин: 
предочити најпре конкретна црквена уметничка дела, а затим ученицима указати на оне 
аспекте у њима који указују на будуће Царство Божје и стање створених бића уњемуи. 

Тема Црква и свет треба да ученицима скрене пажњу на то да Црква и свет нису два 
света, међусобна неспојива, већ да је Црква један посебан начин постојања тог истог 
света у коме свет остварује своју тежњу за превазилажењем смрти и остварењем вечног 
живота. 

 
 

 

4. Факултативни наставни предмети и њихови садржаји 

 

У Гимназији не постоје факултативни предмети нити су предвиђени планом и програмом 

школе.  

 

 

5. Трајање и основни облици извођења програма 

 

 

Облици извођења школског програма су : обавезни наставни предмети (табела 3), изборни 

предмети (табела 1), остали обавезни облици образовно васпитног рада (табела 2), 

слободне ваннаставне активности (табела 5) и факултативне ваннаставне активности 

(табела 6).  

Настава ће се изводити према унапред предвиђеном наставном плану и програму, на 

основу глобалних и оперативних планова сваког предмета појединачно. Глобални план 

наставника је на годишњем нивоу, оперативни планови су месечни и њима ће бити 

предвиђене наставне теме и наставне јединице, као и облици рада (фронтални, групни).  

 

Табела 1: Изборни предмети 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

недељно годишње 

1. Верска настава 1 32 

2. Грађанско васпитање 1 32 

 

Табела 2: Остали обавезни облици образовно васпитног рада 
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ОСТАЛИ ОБАВЕЗНИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

годишње 

1. Час одељенског старешине/заједнице 32 часа 

2. Додатни рад до 30 часова 

3. Допунски рад до 30 часова 

 

 

 

 

6. Фонд часова за четврти разред  и фонд часова за сваки предмет  

 

Табела 3: Фонд часова за четврти разред  и фонд часова за сваки предмет за друштвено – 

језички смер 

Ред. 
број 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

разр. час. наст. настава 
у блоку 

годишње 
недељно годишње 

Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност  5  160   

3. Први страни језик 4  128   

4. Други страни језик 2  64   

5. Латински језик -  -   

6. Устав и права грађана 1  32   

7. Социологија 3  96   

8. Психологија -     

9. Филозофија 3  96   

10. Историја 3  96   

11. Географија -     

12. Биологија -     

13. Математика 2     64   

14. Физика 2  64   

15. Хемија -     

16. Рачунарство и информатика 1 - 32 30  

17. Музичка култура 1  32   

18. Ликовна култура 1  32   

19. Физичко васпитање 2  64   

 Укупно А: 30  960 30  

 Укупно А: 30 990 
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 Табела 4: Фонд часова за четврти разред  и фонд часова за сваки предмет за природно – 

математички смер 

Ред. 
број 

ОБАВЕЗНИ  
ПРЕДМЕТИ 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

разр. Час. наст. настава 
у блоку 

годишње 
недељно годишње 

Т В Т В 

1.  Српски језик и књижевност  4  128   

3. Први страни језик 2  64   

4. Други страни језик 2  64   

5. Латински језик -  -   

6. Устав и права грађана 1  32   

7. Социологија 2  64   

8. Психологија -  -   

9. Филозофија 2  64   

10. Историја -  -   

11. Географија -  -   

12. Биологија 3  96   

13. Математика 4    128   

14. Физика 5  160   

15. Хемија 2  64   

16. Рачунарство и информатика 1 - 32 30  

17. Музичка култура -  -   

18. Ликовна култура -  -   

19. Физичко васпитање 2  64   

 Укупно А: 30 - 960 30  

 Укупно А: 30 990 

 

 

 

 

 



 49 

 

8. Начин и поступак остваривања прописаних наставних планова и  

програма 

 

Настава ће се изводити на традиционалан начин, са применом класичних облика и метода 

рада. Један број наставника примењиваће и методу „Култура критичког мишљења“ и 

„Вишефронтална настава“, нарочито у оцењивању. Код изборног предмета Грађанско 

васпитање примењиваће се радионичарски облик рада. Један број часова језика, историје, 

пссихологије, социологије, српског језика реализује се у облику групног рада.   

Теоретска настава изводиће се у учионицама опште намене, а часове вежби у кабинетима 

(физике, хемије, биологије). Настава информатике, као и блок настава ће се одржавати у 

кабинету рачунарства и информатике.  

У мултимедијалној учионици ће се одржавати часови свих предмета, а настава се изводи 

путем презентација и коришћењем савремених мултимедијалних наставних средстава. 

Настава физичког васпитања ће се изводити у спортској сали и спортским теренима 

школе. 

Провера знања и оцењивање вршиће се на класичан начин на часовима утврђивања кроз 

дијалог професора и ученика, кроз израду писмених задатака и писмених вежби, путем 

објективних тестова знања и израду семинарских радова. 

Табела 5: Остваривање плана и програма 

Разред 
Разредно-
часовна  
настава 

Настава вежби  
Рачунарство и 
информатика 

Обавезне и факултативне 
ваннаставне актив. 

Укупно радних 
недеља 

IV 32 недеље - 2 недеље 34 
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9. Врсте активности у образовно – васпитном раду 

 

Школски програм ће се реализовати кроз обавезне облике рада (редовна настава, додатна 

и допунска настава) и факултативе облике рада (хор, спортско рекреативне секције, 

хуманитарне секције).   

 

10. Програмски садржаји и активности којима се остварује 

факултативни део школског програма 

 

Табела 6: Слободне ваннаставне активности  и задужени наставници 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ СЕКЦИЈЕ 

Фонд 

часова 

(мах 35) 

ОРГАНИЗАТОРИ 

1.  

Школски лист "Арго арт", 

Ликовна секција, редакција ђачког 

листа 

 
Професори Српског језика, 

информатике 

2.  Рецитаторска секција  Професори Српског језика 

3.  Хор  Професор музичке културе 

Спортска друштва 

1.  Кошаркашка, одбојкашка  Професори физичког васпитања 

Специјализовани ученички колективи 

1.  Еколошка секција  Професори биологије 

2.  Хуманитарна секција  Професори друштвених наука 

Предметне интересне групе 

1.  Рачунарство и информатика  Професори информатике 

 

Табела 7: Факултативне ваннаставне активности 

 ФАКУЛТАТИВНЕ ВАННАСТАВНЕ 
АКТИВНОСТИ 

     

     

1. Екскурзије 
до 3 
дана 

до 3 дана 
до 3 
дана 

до 3 
дана 

 

2. 
Стваралачке и слободне активности 

ученика 
30-60 
час. 

30-60 час. 
30-60 
час. 

30-60 
час. 

120-240 
час. 

3. Хор  2 часа нед.   280 час. 

4. Културна и јавна делатност школе  
2 радна 

дана 
   

 

 

 

 
 

 



 51 

 

 

 

 


