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ШЕСТА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 
Милана Ракића 33 
Дел.бр.____  
Датум: ______.2018.г.  
 Београд 
 
 
На основу члана 119. став 1. тачка 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл.гласник РС“бр.88/2017 и 27/2018), члана 72. став 1. тачка 2., Статута 
Шесте београдске гимназије (дел.број:9/20-5 од 21.03.2018.год.),  Правилника о 
наставном плану и програму за гимназију, Службени гласник СРС - Просветни 
гласник, бр. 5/90 и Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 
2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 
11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 
5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013, 18/2013, 5/2014, 4/2015, 18/2015, 11/2016, 
13/2016, 10/2017 и 12/2018 и Правилника о Програму наставе и учења за први разред 
гимназије, Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 12/2018 од  5.7.2018. 
године, Правилнику о наставном плану и програму за гимназије за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику  (Сл. гл. РС - Просв. 
гласник бр. 5/17 Основни текст на снази од 20/06/2017 , у примени од 01/09/2017 ) 
Извештаја о самовредновању рада Шесте београдске гимназије (дел.број:9/22-3 од 
11.06.2018.год.), Извештаја о раду школе за школску 2016/2017-у годину  (дел.број: 
9/9-4/1 од 14.09.2017.год.), Школски одбор Шесте београдске гимназије у београду, 
на седници одржаној дана______2018.године, доноси: 
 
 
                                            ШКОЛСКИ  ПРОГРАМ  
                                ШЕСТЕ БЕОГРАДСКЕ ГИМНАЗИЈЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Полазне основе за израду Школског програма  су:  
- Закон о основама система васпитања и образовања 
-Важећи наставни планови и програми 
- Приручник за самовредновање и вредновање рада школе 
- Извештај о раду школе у претходној школској години  
- Услови рада Школе  
- Образовне потребе ученика, родитеља, локалне заједнице  
 
Трајање Школског програма у току школских година: 
2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/2022. 
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Сврха, циљеви и задаци школског програма 
 
Школским програмом обезбеђује се остваривање принципа, циљева и задатака 
образовања према потребама ученика и родитеља, односно старатеља и локалне 
заједнице. 
Овај програм укључује и подстиче све актере васпитно-образовног процеса у циљу 
унапређења рада школе. 
У остваривању циљева и задатака овог Школског програма, подршка наставницима, 
ученицима и родитељима је рад стручних сарадника - психолога и педагога школе. 
 
ОПШТИ ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА  
 
Циљеви образовања и васпитања јесу:  
 
1. Пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој сваког 
детета и ученика, у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 
интересовањима;  
 
2. Стицање квалитетних знања и вештина и формирање вредносних ставова (у даљем 
тексту: знања, вештине и ставови), језичке, математичке, научне, уметничке, 
културне, техничке, информатичке писмености, неопходних за живот и рад у 
савременом друштву;  
 
3. Развој стваралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса;  
 
4. Развој способности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 
информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 
технологија;  
 
5. Оспособљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина у 
даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу;  
 
6. Развој мотивације за учење, оспособљавање за самостално учење, учење и 
образовање током целог живота и укључивање у међународне образовне и 
професионалне процесе;  
7. Развој свести о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 
изражавања свог мишљења;  
 
8. Оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 
занимања, сопственог развоја и будућег живота;  
 
9. Развој кључних компетенција потребних за живот у савременом друштву, 
оспособљавање за рад и занимање стварањем стручних компетенција, у складу са 
захтевима занимања, развојем савремене науке, економије, технике и технологије;  
 
10. Развој и практиковање здравих животних стилова, свести о важности сопственог 
здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности;  
 
11. Развој свести о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и животне 
средине, еколошке етике и заштите животиња;  
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12. Развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 
и ефикасне сарадње са другима и спoсобности за тимски рад и неговање другарства 
и пријатељства;  
 
13. Развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 
уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 
права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, 
истине, слободе, поштења и личне одговорности;  
 
14. Формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 
идентитета, развијање свести и осећања припадности држави Србији, поштовање и 
неговање српског језика и свог језика, традиције и културе српског народа, 
националних мањина и етничких заједница, других народа, развијање 
мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне баштине;  

 
15. Развој и поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости. 

 
              

ЦИЉЕВИ  ГИМНАЗИЈСКОГ   ОБРАЗОВАЊА   
 

Циљеви гимназијског образовања и васпитања су да ученика оспособи да:  

- Стиче и унапређује знања, вештине и вредносне ставове, смисао за праве сазнајне, 
моралне и естетске вредности  

- Развија способности за логичко, теоријско, слободно (критичко) и креативно 
мишљење  

- Развија способности за истраживање и решавање проблема и слободно, умно 
(критичко) промишљање стварности  

- Развија самосазнање, самопоштовање, одговорност, истрајност  

- Васпитава за поштовање људске личности, њене слободе и достојанства, за 
толеранцију и мирољубив саживот  

- Развија позитивне социјалне интеракције, одговорност за поштовање људских 
слобода и права - Развија способности за разумевање савременог света  

- Стиче и развија знања о класичним културама и универзалној вредности 
хуманистичке баштине  

- Стиче и развија знања о националној култури и другим савременим културама - 
развија тежњу за усавршавањем у личном, професионалном, јавном домену; развија 
свест о значају хармоничног физичког и духовног развоја  

- Омогући пуно исказивање даровитости за науку, уметност, спорт  
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- Развије позитиван однос према образовању, самообразовању, бризи о себи и 
одговорности за аутентичност и смисао свог живота  

- Развије стратегије учења, самосталног стицања знања и вештина  

- Овлада информационом технологијом  

- Развије способност за тимски рад, кооперативно понашање и решавање проблема и 
аргументовано излагање својих ставова  

- Развије свест о значају чувања и унапређења животне средине - развије знања, 
умења и навике потребне за наставак школовања  

- Помогне у промишљеном и адекватном избору занимања  

- Ове високе циљеве могуће је достићи само ако се разуме преображавајућа моћ 
образовања, његов значај за слободан, аутентичан, смисаон живот.   

 
 

ОПШТИ ПРИНЦИПИ СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА   
 
Систем образовања и васпитања обезбеђује за сву децу, ученике и одрасле:  
 

- једнако правo и доступност образовања и васпитања без дискриминације и 
издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке, религијске или друге 
припадности, месту боравка, односно пребивалишта, материјалног или здравственог 
стања, тешкоћа и сметњи у развоју и инвалидитета, као и по другим основама;  

- квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на тековинама и 
достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним образовним 
потребама детета, ученика и одраслог;  

- oбразовање и васпитање у демократски уређеној и социјално одговорној установи у 
којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о културној и 
цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним моралним вредностима, 
вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и у 
којој је осигурано пуно поштовање права детета, ученика и одраслог;  

- усмереност образовања и васпитања на дете и ученика кроз разноврсне облике 
наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим потребама 
ученика, развија мотивација за учење и подиже квалитет постигнућа;  

- једнаке могућности за образовање и васпитање на свим нивоима и врстама 
образовања и васпитања, у складу са потребама и интересовањима деце, ученика и 
одраслих, без препрека за промене, настављање и употпуњавање образовања и 
образовање током целог живота;  

- оспособљеност за рад ученика и одраслих усклађену са савременим захтевима 
професије за коју се припремају.   
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Систем образовања и васпитања својом организацијом и садржајима обезбеђује и:  

- ефикасну сарадњу са породицом укључивањем родитеља, односно старатеља ради 
успешног остваривања постављених циљева образовања и васпитања;  

- разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм друштвеном 
средином како би се постигао пун склад између индивидуалног и друштвеног 
интереса у образовању и васпитању;  

- ефикасност, економичност и флексибилност организације система ради постизања 
што бољег учинка;  

- отвореност према педагошким и организационим иновацијама.   

У остваривању принципа, посебна пажња посвећује се: 

 - правовременом укључивању у предшколско васпитање и образовање; 

 - адекватној припремљености за школско учење и за прелазак на више нивое 
образовања и васпитања; 

 - могућности да ученици и одрасли са изузетним способностима (талентовани и 
обдарени), без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ одговарајућим 
нивоима образовања и установама, као и идентификацији, праћењу и стимулисању 
ученика са изузетним способностима, као будућег научног потенцијала; 

 - могућности да деца, ученици и одрасли са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
без обзира на сопствене материјалне услове имају приступ свим нивоима образовања 
у установама, а лица смештена у установe социјалне заштите, болесна деца и 
ученици – остварују право на образовање за време смештаја у установи и током 
болничког и кућног лечења; 

 - остваривању права на образовање, без угрожавања других права детета и других 
људских права.   
 
Сврха програма образовања 
 

Сврха овог програма огледа се у квалитетном образовању и васпитању у 
оквиру ког се развијају индивидуалне способности и склоности ученика. Применом 
индивидуализованих васпитних поступака и педагошких мера остварује се стицање 
језичке, математичке, научне, уметничке, културне, здравствене, еколошке и 
информатичке писмености, неопходне за живот у савременим условима. 
Такође, овај програм подстиче ученике на укључивање у процес развијања знања, 
вештина, ставова и вредности које их оспособљавају да успешно задовољавају  
сопствене потребе и интересе, развијају  своју личност и потенцијале, поштују друге 
особе и њихов идентитет, као и да развијају свест о толеранцији и прихватању 
различитости. Овај програм подразумева и развој   друштвене свести као и  активно 
и одговорно учешће . 
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Циљеви и задаци програма образовања су: 
 

  да  развију интелектуалне потенцијале  деце и ученика који су неопходни  за 
разумевање природе,  друштва и света у коме живе. Програм је направљен тако да 
води рачна о   развојним потребама, могућностима и интересовањима деце; њиме 
се ученици оспособљавају за рад, самостално истраживање и учење, и 
оспособљава децу да самостално и одговорно доносе одлуке важне како за њих, 
тако и за заједницу чији су чланови, а са циљем сталног напретка кроз учење и 
сазревање. Изузетно је важан аспект програма подстицање и развој физичких 
активности и способности код ученика, као и развој свести о здрављу и хигијени;  

 оспособљавање за рад, даље образовање и самостално  учење, у складу са 
начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; развија услове 
рада које ће бити инспиративне за унапређивање наставе и увођење иновација 
ангажовањем свих актера у наставном процесу;  

 развијање високе свести везане за национално, културно и историјско наслеђе 
српског народа и свих осталих видова традиције и културе нашег тла, као и свести 
о томе да тек у садејству свих чланова заједнице друштво може да напредује 
(програм стога инсистира на развијању свести о властитом, националном 
идентитету и прихватању свих осталих културних и националних чинилаца нашег 
друштва, као јединствене целине којој и сам припада); 

 развијање свести о значају међународних веза и утицаја друштава, те 
укључивања у процесе међународне интеграције; 

 развијање код   ученика радозналости и отворености за културе других народа и 
верских заједница, осећаја толеранције и права на различитост; поштовање 
људских и грађанских права и основних слобода; поштовање права деце; 

 

 неговање другарства; јачање свести и о значају колектива и о индивидуалној 
одговорности;  

 развијање свести везане за очување животне средине, очување биљног и 
животињског света,  и друштвене средине. 
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Назив, врста и трајање свих програма образовања и 
васпитања 
 
 
Образовно васпитни процeс у Шeстој бeоградској гимназији сe одвија на 
основу: Правилника о наставном плану и програму за гимназију, Службени 
гласник СРС - Просветни гласник, бр. 5/90 и Службени гласник РС - Просветни 
гласник, бр. 3/91, 3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/2002, 5/2003, 10/2003, 
11/2004, 18/2004, 24/2004, 3/2005, 11/2005, 2/2006, 6/2006, 12/2006, 17/2006, 
1/2008, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, 7/2011, 4/2013, 14/2013, 17/2013, 
18/2013, 5/2014, 4/2015, 18/2015, 11/2016, 13/2016, 10/2017 и 12/2018 и 
Правилника о Програму наставе и учења за први разред гимназије, 
Службени гласник РС - Просветни гласник, бр. 12/2018 од  5.7.2018. године, 
Правилнику о наставном плану и програму за гимназије за ученике са 
посебним способностима за рачунарство и информатику  (Сл. гл. РС - Просв. 
гласник бр. 5/17 Основни текст на снази од 20/06/2017, у примени од 01/09/2017 ) 
 
 
 
Настава се одвија на српском језику.  
Образовни профили у Шeстој бeоградској гимназији су друштвено-језички смер и 
природно-математички смер, као и смер за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику. Трајање свих образовних програма је четири године. 
 
Обавезни предмети дати су у следећим табелама:
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Наставни план гимназија - друштвено-језички смер 
Рe

дн
и 

 б
ро

ј 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 
час.разр.наст. час.разр.наст. час.разр.наст. час.разр.наст. час.разр.наст. 

нeдeљно годишњe нeдeљно годишњe нeдeљно годишњe нeдeљно годишњe годишњe 

Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 
1. Српски јeзик и књижeвност 4  148  4  140  5  180  5  160  628  
2. Српски као нeматeрњи јeзик* 2    2  -  2    2      
3. Први страни јeзик 2  74  3  105  5  180  4  128  487  
4. Други страни јeзик 2  74  2  70  2  72  2  64  280  
5. Латински јeзик 2  74  2  70  -    -    144  
6. Устав и права грађана -    -  -  -    1  32  32  
7. Социологија -    -  -  -    3  96  96  
8. Психолгоја -    2  70  -    -    70  
9. Филозофија -    -  -  2  72  3  96  168  
10. Историја 2  70  2  70  3  108  3  96  344  
11. Гeографија 2  74  2  70  2  72  -    216  
12. Биологија 2  74  2  70  2  72  -    216  
13. Матeматика 4  148  3  105  2  72  2  64  389  
14. Физика 2  74  2  70  2  72  2  64  280  
15. Хeмија 2  74  2  70  -    -    144  
16. Рачунарство и информатика 1 1 37 37 -  - 60 1  36 30 1  32 30 105 157 
17. Музичка култура 1  37  1  35  1  36  1  32  140  
18. Ликовна култура 1  37  1  35  1  36  1  32  140  
19. Физичко васпитањe 2  74  2  70  2  72  2  64  280  
20. Вeронаука-грађан. васп. 1  37  1  37  1  36  1  32  140  
21. Изборни програми 2  74              74  
 Укупно : 30 1 1073 37 30  1050 60 30  1080 30 30  960 30 4299  157 

 Укупно Т+В: 33 1184 30 1110 30 1110 30 990 4530 
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Наставни план гимназија - природно-математички смер 
Рe

дн
и 

 б
ро

ј 

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 

ПРВИ РАЗРЕД ДРУГИ РАЗРЕД ТРЕЋИ РАЗРЕД ЧЕТВРТИ РАЗРЕД УКУПНО 
час.разр.наст. час.разр.наст. час.разр.наст. час.разр.наст. час.разр.на

 Нeдeљно годишњe нeдeљно годишњe нeдeљно годишњe нeдeљно годишњe годишњe 
Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В Т В 

1. Српски јeзик и књижeвност 4  148  3  105  3  108  4  128  489  
2. Српски као нeматeрњи јeзик* 2    2  -  2    2      
3. Први страни јeзик 2  74  2  70  2  72  2  64  280  
4. Други страни јeзик 2  74  2  70  2  72  2  64  280  
5. Латински јeзик 2  74  -  -  -    -    144  
6. Устав и права грађана -    -  -  -    1  32  32  
7. Социологија -    -  -  -    2  64  64  
8. Психолгоја -    2  70  -    -    70  
9. Филозофија -    -  -  2  72  2  64  136  
10. Историја 2  74  2  70  2  72      216  
11. Гeографија 2  74  2  70  2  72  -    216  
12. Биологија 2  74  2  70  3  108  3  96  348  
13. Матeматика 4  148  5  175  5  180  4  128  631  
14. Физика 2  74  3  105  3  108  5  160  447  
15. Хeмија 2  74  3  105  3  108  2  64  351  
16. Рачунарство и инфoрматика 1 1 37 37 -  - 60 1  36 30 1  32 30 105 157 
17. Музичка култура 1  37  1  35  -  -      72  
18. Ликовна култура 1  37  1  35  -  -      72  
19. Физичко васпитањe 2  74  2  70  2  72  2  64  280  
20 Вeронаука-грађан. васп. 1  37  1  37  1  36  1  32  140  
21. Изборни програми 2  74              74  

 Укупно : 30 1 1073 37 30  1050 60 30  1080 30 30  960 30 4163 157 

 Укупно Т+В: 31 1110 30 1110 30 1110 30 990 4534 
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Наставни план за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику 

 

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД УКУПНО 
нед. Годишње нед годишње нед годишње нед годишње годишње 

Т в Т в нас. у 
блоку Т в Т в нас. у 

блоку Т в Т в нас. у 
блоку Т в Т в нас. у 

блоку Т в нас. у 
блоку I. 

I ОБАВЕЗНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 26 4 936 144 30 26 4 936 144 30 22 8 770 280 60 24 6 744 186 60 3386 754 180 4320 

1. Српски језик и књижевност 4  144   3  108   3  105   4  124   481   481 

1  1 језик и књижевност* 4  144   3  108   3  105   4  17.4   481   481 
2. Српски као нематерњи језик* 2  72   2  72   2  70   2  62   276   276 
3. Страни језик 2  72   2  72   2  70   2  62   276   276 
4. Историја 2  72   2  72             144   144 
5. Географија 2  72   2  72             144   144 
6. Музичка култура 1  36                  36   36 
7. Физика 2  72   3  108   3  105   4  124   409   409 
8. Хемија 2  72   2  72             144   144 
9. Физичко васпитање 2  72   2  72   2  70   2  62   276   276 
10. Математика 5  180   5  180   5  175   5  155   690   690 
11. Дискретна математика      2  72             72   72 
12. Биологија           3  105   3  93   198   198 
13. Психологија           2  70        70   70 
14. Ликовна култура           1  35        35   35 
15. Социологија са правима грађана                2  62   62   62 
16. Филозофија                2  62   62   62 
17. Примена рачунара 1 2 36 72   2  72   2  70       36 214  250 
18. Програмирање 1 2 36 72 30 1 2 36 72 30  2  70 30      72 214 90 376 
19. Рачунарски системи 2  72                  72   72 
20. Оперативни системи ирачунарске мреже      2  72             72   72 
21. Објектно оријентисано програмирање           1 2 35 70 30      35 70 30 135 
22. Базе података            2  70   2  62 30  132 30 162 
23. Програмске парадигме                 2  62 30  62 30 92 
24. Веб програмирање                 2  62   62  62 
II: ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТИ 1  36   1  36   1  35   1  31   138   138 

1. Грађанско васпитање / Верска настава 1  36   1  36   1  35   1  31   138   138 

УКУПНО 1+П 31 1146 31 1146 31 1145 31 1021 4458 
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Изборни предмети 
 

 
Изборни програми 
 
Од шест понуђених изборних програма по новом Плану и програму наставе и 
учења за први разред гимназија: 
1. Језик, медији и комуникација 
2. Појединац, група, друштво 
3. Здравље и спорт 
4. Образовање за одржив развој 
5. Примењене науке 
6. Уметност и дизајн 
 
Школа је изабрала четири изборна програма које је понудила ученицима првог 
разреда: 
1. Језик, медији и комуникација 
2. Здравље и спорт 
3. Примењене науке 
4. Уметност и дизајн 
 
 

  

Изборни 
предмети 

Први 
разред 

Други 
разред 

Трећи 
разред 

Четврти 
разред 

Укупно 

нед
. 

годи
шње 

не
д. 

годи
шње 

нед. годи
шње 

нед. годи
шње 

нед. годи
шње 

1
. 

Верска 
настава 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140 

2
. 

Грађанско 
васпитање 1 37 1 35 1 36 1 32 4 140 
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Остали обавезни облици образовно-васпитног рада 
 

Поред обавезних програмских садржаја, Школа остварује додатни и допунски рад 
из свих наставних предмета,  као и рад у секцијама. Садржаји ових облика 
обарзовно-васпитног рада имају задатак да продубе стечени ниво образовања и 
упуте заинтересоване ученике у нове методе стицања знања, умења и вештина. 
Овакав методички приступ има вишеструки значај јер пре свега омогућава сваком 
ученику слободан избор, како предмета тако и садржаја из различитих области. 
Ученицима се  пружа могућност да кроз различите форме и процесе, самостални и 
са другима, истражују, развијају  и размењују идеје да би изразили себе и своје 
потенцијале за примену стеченог знања у различитим животним ситуацијама. 

 
• Новинарска сeкција 

Руководилац: Зринка Шандор, наставник српског језика и књижевности 

Циљ рада секције је да током године њени учесници активно прате све школске и 
ваншколске активности (позоришне и филмске премијере, музичке догађаје, Сајам 
књига, успеси на такмичењима и сл.). На овај начин, ученици ће кроз своје писање 
моћи да промовишу истинске вредности, али и да прикажу живот наше школе. 
Чланови секције могу бити сви заинтересовани ученици, а њихов рад и креативност 
доступан је свима на сајту школе, у електронском издању. 

• Драмска секција 
 
Руководилац: Тамара Кречковић, наставник српског језика и књижевности 

Циљ рада секције је откривање нових талената и подстицање њихове креативности. 
Ученици учествују у припремању школских приредби (Дан школе, Дан Светог 
Саве, Новогодишња приредба, такмичење у области драмских форми на нивоу 
општине, Града, Републике, али и на међународним смотрама), развијају тимски 
рад и подстичу дружење и неговање правих вредности. 

• Рецитаторска секција 
 
 Руководилац: Весна Чолаковић Јовановић, наставник српског језика и 
 књижевности  

У рецитаторску секцију укључени су  заинтересовани ученици из свих одељења 
школе. Својим појединачним и заједничким наступима пригодно прате општинска 
и друга такмичења. Садржај рада биће такође усмерен на прославу Дана школе и 
обележавање важнијих датума и празника. 

Циљ рада секције: 
1. Развијање и усавршавање ученика за правилан, чист и јасан изговор 
гласова. 
2. Богаћење речника и усавршавање говорно-језичког развоја уопште. 
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3. Развијање љубави према књижевно-уметничком богатству и откривању 
лепоте поезије. 
4. Све активности у секцији треба да буду примерен прилог култури али и 
дијалог са свим другим секцијама или појединцима на блиском подручју, 
било професионалног или ваншколског рада. 
5. Подстицај на читање. 
6. Подстицај на тимски рад. 
7. Развијање сарадње са другим секцијама. 

Методе рада секције: 
За рад са ученицима предвиђене су следеће методе рада: 
индивидуална 
рад у паровима 
групни рад 

Рад са ученицима у овој секцији ослања се на емоционално, интелектуално, 
естетско и литерарно искуство ученика. На принципу корелације на тематској, 
стилској и историјској основи, циљ секције је повезивање са радом других, сродних 
секција(ликовна, хорска, драмска). 

 

• Литерарна секција 

Руководилац: Олгица Рајић, наставник српског језика и књижевности 

   Циљ рада ове секције је развијање културе писаног изражавања, усвајање и примена 
нормативног књижевног језика, изграђивање и неговање индивидуалних стилских и 
лексичких особености, упознавање са основама и еволуцијом стилистике и 
прагматике. Савладавањем суштине жанровске разноликости, ученици су, сходно 
сопственим афинитетима, слободни да остварују литерарне радове на одабране теме. 
Уз поетске и прозне текстове, ученици ће се оспособљавати и за писање у форми 
прелазних жанровских категорија (критика, есеј, приказ). Учествоваће се на 
књижевним конкурсима и књижевним вечерима, које ће сами организовати (уз 
подршку и помоћ професора). У плану је и покушај да се талентованим и 
заинтересованим ученицима омогући контакт и разговор са неким од савремених 
српских писаца. Рад секције подразумева сарадњу са предметним професорима 
сродних области (страни језици, филозофија, историја, ликовна и музичка култура). 

АКТИВНОСТИ: наведени циљеви и природа писаног изражавања изискују форсирање 
индивидуалног облика рада уз адекватно комбиновање са методом рада на тексту и 
разговорном методом. 

НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ: првенствено ученици првог и трећег разреда, али и сви 
други заинтересовани ученици, као и предметни професори. 
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• Филозофска секција 
 

       Руководилац : Љиљана Маловић Козић 
 

Циљ секције је развијање способности  систематског, самосталног и критичког 
мишљења. Разумевање  и просуђивање  кључних  естетских феномена са 
посебним освртом на историју лепоте.  Посебан  осврт на медије масовне културе 
као носиоце   савремене уметности, те критичко промишљање  потрошачке 
лепоте, естетске хирургије, естетике ружног, феномена украшавања. Циљ је да 
ученици уоче повезаност уметности и свакодневног живота. Да развију осећај за 
контекст и сложену мрежу појмова и њиховог значења у животној пракси и 
окружењу.  Да  усвоје интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну 
отвореност и радозналост,  истинољубивост, уважавање сведочанстава  и 
аргумената.  Да практикују непристрасност у процени властитог и туђег 
мишљења, слободно истражују, расправљају и беседе. 

Активности : У складу са наведеним циљевима предвиђени облици рада су : рад 
на тексту, дебата, разговор, игровне активности , писање беседа . 

Носиоци активности су: заинтересовани ученици  и сви професори који уоче 
простор за сродне теме, као и колеге, ученици  других школа. 

 

• Филозофска секција (Дебатно-беседнички клуб) 
 

                      Руководилац : Владимир Милутиновић 
 

 
У оквиру филозофске секције предвиђено је продубљено разматрање 
филозофских проблема и техника, кроз три облика рада: 
 
1) Обука из беседништва. Подстицање ученика да стекну вештине промишљеног 
и добро уобличеног јавног говора. Учешће на такмичењима у беседништву на 
нивоу града и републике 
 
2) Панел-дискусије о филозофским проблемима који изазивају посебно 
интересовање ученика. 
 
3) Вежбање у вођењу уређене дебате о актуелним друштвеним питањима у 
оквиру познатих дебатних формата. 
 
Састанци секције би се одржавали једном недељно. 
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• Секција верске наставе „Патријарх Павле“ 
 

              Координатор: Јелена Петрановић 
 
Израђено у складу са: 
-Школским развојним планом 2018.-2013: Настава и учење: Праћење наставног 
процеса заснованог на комуникацији и сарадњи, рационалности наставног 
процеса, подстицању ученика и примени знања; Подршка ученицима: Помоћ 
социјално угроженим ученицима, Етос: Јачање осећаја заједништва и 
припадности колективу, 
-План за унапређење квалитета рада Шесте београдске гимназије: Настава и 
учење: Осмишљавање часова интердисциплинарног типа, Употреба разноврсних 
метода и облика рада у наставном процесу; Подршка ученицима: Праћење 
реализације вананаставних активности, Етос: Организација заједничких 
активности у којима учествује цео колектив, Организовање активности и 
школских манифестација у области превенције насиља. 
Секција верске наставе „Патријарх Павле“ ( јер је он једно време био ђак наше 
школе, и по томе се издвајамо од свих осталих основних и средњих школа у 
Београду; при том је личност за узор,  духовна величина, неко ко је сопственим 
животом сведочио универзалне људске вредности, што је свакако потребно овом 
нашем времену, без обзира на верско опредељење). Идеја је да се рад секције 
реализује преко конкретних активности као што су: 

1)  Посета женском манастиру Раковица, где је сахрањен патријарх Павле, о 
чему би се направио извештај и фото/видео запис, што би могло бити 
приказано на светосавској прослави 

2) Спровођење анкете по одељењима да би се добила мишљења и идеје 
ученика о томе које особе препознају као оне којима је најпотребнија 
помоћ у речи и делу, на који начин би били вољни да помогну, па на 
основу тога: 

3) Организација хуманитарне акције једном у полугодишту за децу која су 
болесна, или лошег материјалног стања, или без родитељског старања, и 
сл.на основу резултата анкете 

4) Неколико група ученика направиће извештај о томе, са различитих 
аспеката: писани радови о чињењу добра, или прикупљање таквих 
исечака из новина, проналажење таквих мотива у већ постојећим песмама 
или ауторске песме ученика, ликовни радови на ту тему, прикупљање 
података о историјском развоју установа социјалне заштите-корелација-
међупредметна сарадња: српски језик и књижевност, музичка и ликовна 
култура и историја 

5) Међупредметна сарадња: психологија-Психолошки профил знаменитих 
ученика (патријарха Павла); биологија-Екологија-очување и рационално 
коришћење природних ресурса-може се повезати са личном скромношћу и 
принципом „сам свој мајстор“ патријарха Павла 

6) Осмишљавање сарадње са ХV гимназијом која носи назив по патријарху 
7) Израда паноа са изрекама, догађајима, сликама, анегдотама везаним за 

патријархов живот, чиме се промовишу различити облици добра. 
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Реализација активности је делом у школи, делом ван, а у кабинету верске 
наставе би се само одржавали договори о планираном, расподела активности, 
и анализа урађеног. 
 
                                                                                                          

• Програм рада секције УНЕСКО клуб 

                    Коодинатор: Јасна Перић 

Програм активности УНЕСКО клуба има циљ да пружи ученицима 
могућност стицања неопходних знања, умења и вештине из домена науке, 
образовања, културе, трајног развоја, заштите животне средине и очувања 
културних вредности и природног добра. Избор наставних садржаја заснован је 
на функионалним дидактичким принципима који омогућавају стицање знања, 
умења и вештина, јачање интересовање ученика за истраживачким радом као и 
развијање сопственог националног, европског и светског идентитета. 
Флексибилност у обради тема oмогућује да се методички и садржајно 
уравнотежено излази у сусрет образовним и сазнајним потребама ученика 
развијањем спремности за функционално коришћење стеченог знања. Заједничка 
одговорност за квалитет стечених вештина огледа се у креирању тема, метода и 
техника у складу с развојним способностима и ученичким интересовањима. 

План у основи прати рад Националне комисије за УНЕСКО, УНЕСКО клуба 
Београд, Клуба за УН Србије, Српског географског друштва, Развојног центра 
Руског географског друштва у Србији, Европског покрета у Србији, организације 
„Едукација и истраживање“, регистрованих планинарских друштава („Балкан“, 
„Победа“, „Копаоник“, „Железничар“ и других), ТО Србије, ТО Београда, 
клубова и секција школа сарадника и других релевантних институцијаи 
струковних удружења.Имајући у виду вишегодишње искуство, у овако 
конципираном раду, мишљења сам да стечена знања и вештине омогућавају 
свестран развој ученичке личности и доприносе развоју друштвеног и културног 
окружења. Опште одредбе, циљ и задатак клуба детаљније су разрађени и налазе 
се у архиви планова координатора. Носиоци активности су сви заинтересовани 
ученици школе. 

Реализација предвиђених садржаја одвијаће се кроз следеће активности: 

• ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЗНАЧАЈНИХ ДАТУМА С ЛИСТЕ УЈЕДИЊЕНИХ 
НАЦИЈА: 
o Израда презентација у циљу обележавања значајних датума с листе УН и 

организовање изложби ученичких радова објеката културне баштине под 
заштитом УНЕСКО-а у Србији, региону и свету. 

• УЧЕШЋЕ У АКТИВНОСТИМА НАЦИОНАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА УНЕСКО, 
ASP ШКОЛА И МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ  КРОЗ ИСТРАЖИВАЧКИ 
ПРОЈЕКАТ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ „СВЕТ 
УЈЕДИЊЕНИХ НАЦИЈА“:    
o Праћење активности Националне комисије за УНЕСКО, УНЕСКО клуба 

Београд, Клуба за УН Србије, Српског географског друштва, Развојног 
центра Руског географског друштва у Србији,Eвропског покрета у Србији, 
организације „Едукација и истраживање“, регистрованих планинарских 



18 
 

друштава („Балкан“, „Победа“, „Копаоник“, „Железничар“ и др.), ТО 
Србије, ТО Београда, клубова и секција школа сарадникаи других 
организација и струковних удружења који промовишу културне вредности 
и природна добра Србије, региона и света. 

o Организовање сусрета, размене и кампова УНЕСКО клубова.  
o Србија - моја земља: једнодневна или викенд посета културним 

вредностима и природним добрима Републике Србије у организацији 
УНЕСКО клуба Београд, Организације „Едукација и истраживање“ или 
регистрованог планинарског друштва. 

o Пројектна настава: Учешће у едукацији и истраживачком студијском 
путовању - обилазак објеката УНЕСКО баштине у Европи и свету (на пр. 
Аустрија, Немачка, Италија, Швајцарска, Француска, Шпанија, Грчка, 
Париз, Праг, Беч, Будимпешта, Атина, Истамбул,...) у организацији 
Националне комисије за УНЕСКО, УНЕСКО клуба Београд или 
организације „Едукација и истраживање“. 

o Успостављање контаката с ASP школама и стварање могућности за размену  
и међусобну посету. 

o Сарадња са амбасадама и културним институцијама у нашој земљи: 
Француски културни центар, Руски Дом, Културни центар Сервантес,... 

o Обилазак културних институција: Народна скупштина, Народна банка, 
Косанчићев венац, Краљевски комплекс, Музеји града, пројекат Београд с 
река и разгледање града у организацији ТОБеоград. 

o Сарадња са српским школама у дијаспори и школама у региону. 
o Организовање и учешће у пројектима промошљања, дебатних клубова 

такмичењима и волонтерским и хуманитарним акцијама младих. 
o Учешће у манифестацијама локалног карактера. 
o Праћење активности канцеларије ЕУ у Србији. 
o Учешће у активностима међународног УНЕСКО информатичког института. 
o Учешће у активностима међународних УНЕСКО кампова. 

 
o Учешће у међународним и институционалним пројектима мобилности и 

интеркултуралне размене.  
o Учешће у пројектима струковних удружења. 

 
• РАЗРАДА СОПСТВЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ШКОЛСКЕ АКТИВНОСТИ:  

o Геонаслеђе Србије; 
o Мултикултурални и мултиконфесионални Београд; 
o Београд с мог прозора; 
o Наслеђе - Хлеб наш насушни; 
o Моја улица; 
o Српска традиција и култура међу младима; 
o Културно наслеђе без граница; 
o Сусрети гимназијалаца; 
o Програми и активности вршњачке едукације; 
o Примена ИКТ за одрживи развој природних вредности и културне  

баштине; 
o Обележавање годишњице УНЕСКО клуба школе. 
 
 
• Секција “ЗЕЛЕНО СРЦЕ" 
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            Наставник Ј. Башић 

Циљ рада еколошке секције је развијање и подизање еколошке свести и 
одговорности наставника и ученика према животној средини и све угроженијем 
биодиверзитету. Прикупљањем старог папира, ПЕТ, МЕТ амбалаже покушаћемо 
да укажемо на све већу важност рециклирања.Упознавањем ученика и 
наставника са разноврсношћу биљног и животињског света,биљкама са великим 
алергеним потенцијалом и лековитим биљкама, настојаћемо да пробудимо 
еколошку свест и подстакнемо све да се активно укључе и дају свој допринос у 
очувању и заштити животне средине , очувања здравља и здравих стилова 
живота. 

Еколошка секција обележава и све важније датуме забележене у еколошком 
календару. 

Планирана је сардња и са другим школама из и ван града,као и са школама из 
окружења(ван граница земље) и организацијама које се баве заштитом и 
унапређењем животне средине. 

• Хемијска секција "Чаробна хемија" 

Руководилац Драгана Бранковић Срзић 

Секција је на нивоу школе, сви заинтересовани ученици могу да се прикључе. 

Циљ: Секција подстиче ученике на укључивање у процес развијања знања, 
вештина, ставова и вредности које их оспособљавају да успешно 
задовољавају  сопствене потребе и интересе, развијају  своју личност и 
потенцијале, поштују друге особе и њихов идентитет, као и да развијају свест о 
толеранцији и прихватању различитости. 

Задаци: Развијање интелектуалних потенцијала  деце и ученика  неопходних  за 
разумевање природе,  друштва и света у коме живе. Програм је направљен тако 
да води рачна о   развојним потребама, могућностима и интересовањима деце. 
Ученици се  оспособљавају за рад, самостално истраживање и уче. Одговорно 
доносе одлуке важне како за њих, тако и за заједницу чији су чланови, а са 
циљем сталног напретка кроз учење и сазревање.   

Оспособљавање за рад, даље образовање и самостално  учење, у складу са 
начелима сталног усавршавања и начелима доживотног учења; развија услове 
рада које ће бити инспиративне за унапређивање наставе и увођење иновација 
ангажовањем свих актера у наставном процесу. 

Развијање свести везане за очување животне средине, очување биљног и 
животињског света,  и друштвене средине. 

 

• Спортске секције 
Руководиоци наставници: 
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o Милосављевић Ненад - рукомет 
o Вучак Дражен - мали фудбал, скијање 
o Влајић Андрија – одбојка 
o Марковић Милан – кошарка 

  
ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ФУДБАЛА 
 
Годишњи фонд часова: 35 
Циљ: усавршавање умења и знања из фудбала за успешно учествовање у игри 
 
Оперативни задаци 

o Усмерени развој физичких способности 
o Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним 

поистовећивањем 
o    Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

 
Општи исходи 
 

o Формиран позитиван став према физичкој активности као основи за 
бављење физичком активношћу током целог живота 

o Способан да самостално упражњава физичку активност у слободнo 
време 

Ученици/це обнављају елементе технике: додавања лопте (унутрашњом  и 
спољном страном стопала, рисом), вођење лопте (унутрашњом и спољном 
страном стопала, рисом, комбиновано), ударци, жонглирање, заустављање лопте 
(ногом, другим деловима тела), дриблинг, финте. Усвојене елементе технике 
ученици/це примењују у одређеним тактичким варијантама и на утакмицама 
(међуодељењским и  међушколским). Кроз рад на техници и тактици ученици/це 
усвајају и неопходна знања о правилима, тренажном процесу, организацији 
такмичења. 
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ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ КОШАРКЕ 

Годишњи фонд часова: 35 

Циљ: усавршавање умења и знања из кошерке за успешно учествовање у игри 
Оперативни задаци 

o Усмерени развој физичких способности 
o Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, 

групним поистовећивањем 
o Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина 

ученика/ца 
 

Општи исходи 
 
o Формиран позитиван став према физичкој активности као 

основи за бављење физичком активношћу током целог 
живота 

o Способан/на да самостално упражњава физичку активност у 
слободно време 

 

Ученици/це обнављају елементе технике: основне ставове, додавања и 
хватање лопте, вођење (левом и десном руком, праволинијски и променом 
правца кретања), шутирање, дриблинг, финте, блокирање. Усвојене елементе 
технике ученици/це примењују у одређеним тактичким варијантама и на 
утакмицама (међуодељењским и  међушколским). Кроз рад на техници и 
тактици ученици/це усвајају и неопходна знања о правилима, тренажном 
процесу, организацији такмичења. 

 

ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ ОДБОЈКЕ 

Годишњи фонд часова: 35 

Циљ: усавршавање умења и знања из одбојке за успешно учествовање у игри 

Оперативни задаци 
o Усмерени развој физичких способности 
o Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, 

групним поистовећивањем 
o Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина 

ученика/ца 
Општи исходи 

o Формиран позитиван став према физичкој активности као 
основи за бављење физичком активношћу током целог живота 

o Способан/на да самостално упражњава физичку активност у 
слободно време 
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Ученици/це обнављају елементе технике: основни став, одбијање лопте 
прстима, чекићем, сервис, пријем сервиса (прстима, чекићем), смечирање и 
подизање лопте за смеч, блокирање. Усвојене елементе технике ученици/це 
примењују у одређеним тактичким варијантама и на утакмицама 
(међуодељењским и  међушколским). Кроз рад на техници и тактици 
ученици/це усвајају и неопходна знања о правилима, тренажном процесу, 
организацији такмичења. 

Детаљније планирање рада секција ће вршити наставници који их буду 
изводили. 

У школи ће се организовати и друге секције када се за то укаже потреба, а 
буду постојали неопходни услови за њихово одржавање. 

 
ПЛАН РАДА СЕКЦИЈЕ РУКОМЕТА  
 
Годишњи фонд часова: 35 
Циљ: усавршавање умења и знања из рукомета за успешно учествовање у 
игри 
Оперативни задаци 

o Усмерени развој физичких способности 
o Задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним 

            поистовећивањем 
o Усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика 

Општи исходи 
o Формиран позитиван став према физичкој активности као основи за 

                  бављење физичком активношћу током целог живота 
o Способан да самостално упражњава физичку активност у слободно 

време 
 

Ученици/це обнављају елементе технике: додавања лопте и хватање 
лопте, вођење лопте,(слабијом и јачом руком), скок шут, дриблинг и финте 
покривање и откривање играча, одузимање лопте, ометање 
противника,принципи поставке играча у нападу и одбрани, напад са једним и 
два играча и напад против „зонске“одбране, правила игре и суђење. 

Усвојене елементе технике ученици/це примењују у одређеним 
тактичким варијантама и на утакмицама (међуодељењским и међушколским). 
Кроз рад на техници и тактици ученици/це усвајају и неопходна знања о 
правилима, тренажном процесу и организацији такмичења. стицање 
практичних и теоријских знања у изабраном спорту, (принципи,спортска 
техника, начин вежбања и тренирања). 

Сваке школске године организовати оделењска,разредна, школска и 
међушколска такмичења. 
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• Планинарско смучарска секција 
     
Ментори  Вучак Дражен и Ана Ковачевић 

Планинарско – смучарска секција код ученика мотивише и развија 
способности препознавања гео-културног и природног наслеђа наше земље, 
неговање културне баштине, традиције и обичаја и разумевање међусобне 
условљености природних и друштвених процеса и појава. Ученик истражује, 
прикупља, анализира, врши одабир активности, развија спортски дух, 
оријентише се у простору. 

Рад секције се реализује у природи која се воли у којој се ужива, путује се у 
разне крајеве, посећују планине, водопади, бање, споменици културе, градови. 
Ученици на излетима развијају свест о биорегионима и лековитом биљу. 
Настава ван кабинета у природи омогућава повезивање различитих наставних 
садржај и доприноси свестраном развоју личности. План и програм је 
подржало  планинарско друштво ,,Победа” из Београда.  

Смучање је саставни део спортско-рекреативног духа младих људи и развоју у 
здравој средини планине Копаоник и обухвата: упознавање са скијашком 
опремом, кретања на стрмој равни и косој подлози, паралелно преступање, 
плужење, прелаз из плуга у паралелан заокрет, бракаж, паралелан заокрет са и 
без штапа, брзо вијугање, (ако дозвољавају услови), паралелан заокрет у 
дубоком снегу. 

• Секција ”Активан грађанин” 

Ментор, Ковачевић Ана 

Секција се бави развојем демократске и равноправне личности која својим 
ставовима одговара европским вредностима и националном идентитету.  

Начин рада секције  обухвата посете институцијама, трибинама, укључивање 
у рад Дечије недеље и регионалних пројеката, повећавању мобилности 
ученика, сарадњу са осетљивим социјалним групама, рађање нових идеја за 
будућност региона као и изградњу поверења младих из различитих етничких 
група. Користимо богато национално наслеђе, транзициони положај нашег 
друштава ка Европској унији.  Посећујемо музеје, изложбе, галерије, знаменита 
здања, сарађујемо са Европском омладинским центром. 

Секција унапређује код ученика толеранцију, смањење говора мржње, права 
деце и одраслих, уклањање стереотипа и предрасуда међу младима. Ученици 
развијају критично мишљење, јавни наступ, успешан интеркултурални дијалог. 
Анализирамо и решавамо вршњачке проблеме помоћу обучених секретара 
Повереника за заштиту равноправности и негујемо међугенерацијску сарадњу и 
солидарност. 

Кроз секцију ученици препознају, разумеју и решавају проблемске ситуације и 
у корелацији са другим предметима. Ученици су спремни да се ангажују и 
конструктивно решавају проблеме заједнице. 
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• Ученичка задруга 
 
             Координатор Ана Ковачевић 
 

Према Правилнику о раду Ученичких задруга ("Сл. гласник РС", бр. 
31/2018. члан 5), делатност Ученичке задруге је производња, продаја и услужна 
делатност, односно обављање друштвено-корисног и хуманитарног рада. 
Делатност ученичке задруге је део образовно-васпитног рада.  
           

           Циљ: овладавање основним елементима процеса производње и пружања 
услуга; професионално усмеравање и развијање предузетничког духа; стварање и 
развијање позитивног односа према раду и стваралаштву; формирање радних 
навика; развијање свести о колективном раду, сарадњи и међусобном помагању 
и солидарности; као и допринос уређивању и развоју школе, локалне заједнице и 
животног окружења.                                                                                                                      

Ученичка задруга обавља делатност која се односи на производњу и 
продају произведених финалних производа; израду делова за финалну 
производњу у индустрији и занатству (самостално или у сарадњи са другим 
субјектима); израду производа и пружање услуга за потребе школе; прикупљање 
секундарних сировина; пружање услуга трећим лицима из одговарајућих 
области и друге делатности којима се унапређује образовни и васпитни рад 
школе и ученика.  

 

• Ученички парламент 
 
Ана Ковачевић, представник Наставничког већа у Ученичком парламенту 
 

Према Правилнику о раду Ученичког парламента Шесте београдске гимназије 
Парламент: 

 
- одржава минимум 4 седнице годишње; 
- даје мишљења и предлоге стручним органима, Школском одбору , Савету 
родитеља и директору о правилима понашања у школи, Годишњем програму 
рада, Школском развојном плану, слободним и ваннаставним активностима, 
учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација 
ученика у школи и ван ње; 
- сарађује са парламентима у региону, граду, општини; 
- разматра проблематику социјалних проблема ученика, насилних ситуација, 
равноправности; 
- саветује на вршњачком нивоу, припрема дочек осмацима, бави се 
предузетничким и здравствено-рекреативним активностима; 
- доприноси бољој атмосфери, уређењу простора; 
- планира и реализује различите хуманитарне, културне и забавне акције у 
школи; 
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• Хор 

Руководилац  Душка Кисин, наставник музичке културе 

Настава хора изводи се у континуитету током целе школске године на пробама 
обележеним у распореду. Наставу хора држи  Хаџи Душка Кисин. Фонд часова хора је 4 
часа недељно, односно 140 часова годишње. Ученицима свих разреда које је одабрала 
наставница, настава хора је део радне обавезе. Хорске пробе се изводе одвојено, по 
гласовима и заједно. Програм се састоји од  композиција које се прилагођавају у 
зависности од могућности ансамбла. 

 Садржај рада : 
o Одабирање и разврставање гласова 
o Вежбе дисања, дикције и интонације 
o Распевавање и техничке вежбе 
o музичке и психолошке обраде композиције 
o Утврђивање програма и наступа према годишњем плану школе 

У оквиру  хора  постоје солисти и сарадници из реда ученика, корепетитор и 
мањи ансамбл инструменталиста који по препоруци наставника уз хор, учествују на 
предвиђеним манифестацијама. 

Хор учествује на Дану школе, академији за школску славу Светог Саву, 
завршној приредби за испраћај матуранта, Звездаријади и другим манифестацијама од 
интереса за школу и заједницу. 

Наставници сваке године могу, осим већ постојећих, покренути инцијативу за 
нове секције и пројекте за које се јави интересовање ученика. 

Планови и програми рада секција, допунске и додатне наставе, израђују се за 
сваку школску годину и саставни су део годишњег плана рада Школе. 

• Манифестација „Новембарски дани Соње Жарковић“ 

                  Организатор манифестације: Сузана Лазовић 

„Новембарски дани Соње Жарковић“ је традиционална манифестација која 
се у Шестој београдској гимназији реализује од 2007.године, а која обухвата 
различите аспекте образовно-васпитног рада хуманитарне, спортске, културне 
активности као што су: концерти, приредбе, књижевне вечери, музичке вечери, 
позоришне представе, промоције, плесне радионице, ликовне радионице, 
филозофске радионице, психо-едукативне радионице, радионице са циљем 
развоја вештина за управљање каријером, каријерни сусрети, вршњачке 
едукације на тему медијација, предузетништво, екологија, мини школски 
пројекти - квизови знања у школи и ван ње, интердисциплинарни пројекти, 
хемијске радионице, драмске радионице, математичке и друге истраживачке и 
едукативне активности, трибине, округли столови... 

Општи циљ манифестације: Компетенције професионалаца су унапређене 
за успостављање, функционисање и развој школе као отворене институције и 
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јачање капацитета школа за унапређивање сарадње и суживота  у средини у којој 
школа живи. 

Васпитни аспект циља: У „новембарским данима“ се кроз различите 
активности остварује заједништво деце, родитеља и наставника кроз појачане 
ваннаставне активности - спорт, хоби, заједничке радионице. Циљ је 
унапређивање садржаја и креативних процеса који највише инспиришу, 
повезују, у којима се истински ужива и у којима потенцијали свих актера 
најискреније зраче и расту, а са поруком да и други то осете, препознају код 
себе, да се надахну у том смеру. 

           То су дани када можемо да се видимо из људски топлијих углова и 
подигнемо, у данашњем школству, заборављену васпитну улогу на виши ниво - 
путем који  је трасирала Соња Жарковић.  

           Соња Жарковић  је била педагог Шесте београдске гимназије. Својим 
радом и својим духом, иновативношћу, храброшћу, једноставношћу и свежином 
својих идеја инспирисала је и ђаке и наставнике сa којима је радила. Из живота је 
отишла прерано, али су за њом остале успомене и енергија коју и данас чувамо и 
негујемо с поносом и љубављу. 

            Начин реализације: Вођени Соњиним духом и отвореношћу, тако смо 
замислили и приступ креирања и реализације манифестације која носи њено име. 

            Наставници у овој манифестацији учествују на основу плана и договора, 
сами слободно преузимају активности и одговорности. Координатор 
(организатор) манифестације осмишљава мото манифестације, а онда се кроз 
договор са заинтересованим наставницима-координаторима активости проналазе 
могућности  за програм манифестације за ту годину. Координатори 
појединачних активности укључују остале наставнике и ученике као сараднике, 
и све је на добровољној основи. 

           Ту се такође огледа васпитни аспект ове целокупне активности. 

            Све активности се реализују у новембру месецу, и обично након првог 
класификационог периода. 

            Манифестација  сваке године мења мото (Идемо даље, Шеста има... - 
пријатеље, песнике, уметнике, знање, креативне наставнике, таленте, Сетимо се 
шта то беше...-љубав, хуманост, даривање, поштовање, мудрост, знање, 
креативност, пријатељство...,Осврни се и закорачи, Мала школа ...архитектуре, 
предузетништва, декупажа, одрастања,..., Подели са другима ), а у сваком од њих  
садржани су и циљеви   -  тежња да се кроз низ различитих активности достигне 
пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој код 
ученика, уз развијање позитивних људских вредности, развијање осећања 
солидарности и разумевања, развијање и практиковање здравих стилова живота, 
развијање међупредметних компетенција, развијање способности за тимски рад, 
развијање стваралачких способности, развијање способности за активно учешће 
у савременом друштву, развијање свести о значају одрживог развоја и очувања 
животне средине. 



27 
 

 
• Пројекат ВЕЛИКИ РАТ 

 
                     Координатори: др Данијела Вујисић, професор српског језика и  

књижевности и Драгана Мишић, професор историје, педагошки 
саветник 

Пројекат Велики рат реализује се у континуитету од 2014. године са циљем 
да ученици Шесте београдске гимназије дају допринос светском обележавању 
стогодишњице од почетка Првог светског рата. Истраживачки рад усмерен је на 
две кључне области – на значајне историјске догађаје и на литерарна дела која 
обрађују тему Великог рата. Свака школска година има свој радни поднаслов, 
који ученици одређују на основу понуђене литературе за обраду и кључних 
ратних догађаја. Методолошки приступи су разнолики, практикују се групне и 
индивидуалне активности. Понуђена је обимна историјска и литерарна грађа. 
Ученици читају и тумаче национална и светска дела са ратном тематиком. 
Такође, обрађују биографске и библиографске податке најзначајнијих 
књижевних представника и историјских личности. Подстиче се креативност, 
самосталност и критички приступ. Ученици се оспособљавају да користе 
различите изворе, библиотичке и дигиталне, те да прате шта се у смислу 
обележавања стогодишњице конкретизује у земљи и другим светским културним 
центрима (посећују изложбе, предавања, позоришне представе, институције од 
значаја и на основу реализованог сачињавају галерију својих активности). 

У школској 2018/2019. години финализује се активност, примерено општим 
културним дешавањима у обележавању завршнице Великог рата. У том смислу, 
планирано је и студијско путовање на Крф, као и презентација резултата 
ученичких истраживања.  

Пројекат прати блог www.velikirat.vigimnazija.edu.rs. У реализацији пројекта 
учествују ученици свих разреда. 

• Пројекат - Са Шестом у акцији 

                 Аутор пројекта- Сузана Лазовић, наставница математике 

                         Координатори- Љиљана Павловић Шудић, наставница историје; 
Предраг Стојановић, наставник географије; 

Ментори су наставници предмета који припадају одређеној области, а за сваку 
школску годину се формира списак ментора. 

Пројекат Са Шестом у акцији је замишљен као својеврсни наставак 
мултидисциплинарног пројекта Којекуде Србијом који је Шеста београдска 
гимназија реализовала у периоду 2004-2006.  у оквиру којег су ученици и 
наставници Шесте гимназије успоставили сарадњу са ученицима и наставницима 
гимназија из Аранђеловца, Бајине Баште, Врања, Сремских Карловаца, Кикинде и 
Смедерева, упознајући се са традицијом, обичајима, али и са крајевима земље који 
се не налазе на уобичајеним, "утабаним" стазама школских екскурзија. Резултате 
овог пројекта наставница Сузана Лазовић је презентовала родитељима на седници 

http://www.velikirat.vigimnazija.edu.rs/
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Савета родитеља почетком марта 2018.г. и најавила идеју да од школске 2018-
2019.г. започне реализација сличног пројекта у Шестој београдској гимназији. 
Интересовање за овај пројекат показали су ученици, али и наставници школе. 
Родитељи су позитивно реаговали на ову информацију и најавили подршку у свим 
фазама реализације овог пројекта. 

Идеја је  да се кроз овај нови пројекат сарадња прошири на  гимназије из неких 
других крајева Србије, а све са циљем да се размене искуства, укаже на добре 
примере  праксе у различитим областима наставе, упознају могућности за 
реализацију аутономних развојних пројеката школа, те на тај начин допринесе 
побољшању квалитета рада и живота у школама учесницама.  

Општи циљ пројекта: Крајњи ефекат овог пројекта је умрежавање школа, као 
својеврсна подршка образовној политици, што подразумева ослањање на позитивна 
искуства школске праксе и постигнућа појединих школских институција. 

     Специфични циљеви пројекта: 

o сарадња међу школама, из разних крајева Србије, а самим тим и 
размена позитивних искустава из праксе која би допринела бољем 
раду и животу у нашим школама 
o промене у постојећим системима наставних и ваннаставних 
активности којима су ученици везани искључиво за учионицу и 
теоретска знања, без практичних искустава која би требало да стичу 
сопственим "истраживачким" подухватима.  
o развијање одговорног односа  према очувању животне средине 
o неговање здравих стилова живота 
o подизање  дигиталних компетенција код ученика 
o интердисципларност и подизање међупредметне сарадње како би 
се побољшала сарадња међунаставницима различитих предмета и 
тако избегло тзв. сегментирано знање, изоловано посматрање истог 
проблема из различитих углова, па самим тим слабо уочавање и 
повезивање садржаја који се односе у суштини на исту проблематику 
o подизање компетенција ученика, професора, стручних сарадника за 
међусобно разумевање и сарадњу, јер индивидуални задаци које 
добијају ученици не остављају много простора за тимски рад, 
међусобну сарадњу ученика, сарадњу ученика и наставника, што је од 
изузетне важности за изградњу стратегије отворене школе и 
оснаживање школа за преузимање одговорности за развој саме школе 
као и средине у којој школа живи и ради. 

Активности планиране у овим сусретима биће креиране по следећим 
наставним областима спорт, уметност, друштвене науке, природне науке, 
информатика и математика, област језика и област педагошко-психолошког рада 
и у складу са постављеним циљем. За први дан сусрета (петак) су предвиђене 
различите активности, у просторијама школе домаћина, у којима би учесници 
презентовали своје радове и достигнућа у датој области везане, како за наставу 
тако и за ваннаставне активности - размена искустава и добрих примера из 
праксе школа учесница,  разговори и заједничке активности на задату тему у 
зависности од области. Други дан сусрета биће усмерен на активности које 
негују здраве стилове живота и доприносе заштити и очувању животне средине. 
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Број сусрета зависиће од тренутних финансијских могућности. Намера аутора и 
координатора је да уколико се укаже прилика са овим пројектом аплицирају на 
неком од конкурса. 

• Програм рада пројекта Фондације Темпус: e-Twinning i 
Erassmus+  

              Коодинатори: Сандра Плазибат и Јасна Перић 

Програм сарадње Шесте београдске гимназије са Фондацијом Темпус 
конципиран је да доприноси развоју образовања и напредовању људских ресурса 
подизањем капацитета сарадње и размене искустава и примера добре праксе с 
образовним институцијама широм Европе. Фондација Темпус својим радом 
учествује у промовисању и спровођењу образовних програма ЕУ кроз различите 
програмесарадње намењене свим нивоима образовања, као и подршком младима 
у Републици Србији кроз развој, конципирање и имплементацију пројеката чији 
је циљ унапређење квалитета формалног и неформалног образовања и развој 
људских ресурса. 

 

• Програм e-Twinning  

e-Twinning подстиче сарадњу школа у Европи употребом  (ИКТ), тако што 
школама обезбеђује подршку, алате и услуге за бесплатно и континуирано 
професионално усавршавање наставника путем интернета. Програм је покренут 
2005. године као главна акција Европске комисије у оквиру реализације 
Програма е-учења.   

е-Тwinning је виртуелна заједница школа која подржава размену идеја и знања 
и отвара прозор у свет савременог учења. Учешће у е-Тwinning активностима је 
добра припрема за учешће у изради и реализацији пројеката Европске комисије, 
јер омогућава: 

o упознавање са принципима вођења и учешћа у пројектима, 
o учење страних језика, 
o коришћење модерних средстава комуникације и ИКТ алата и 
o прављење листе контаката. 

Посредством e-Twinning портала e-Twinning.nет постали смо део у e-
Twinning света. Вести на порталу су писане на 28 језика. Овде се сусрећемо са 
информацијама од значаја за професионално усавршавање, сарадњу и припрему 
успешних пројектних активности. Платформа e-Twinning Live је простор у којем 
наставници могу да виде друге регистроване школе као и њихове активности. 
Такође могу да приступе обукама на интернету у установама које су 
организовали е-Твинери а могу и да организују своје сопствене обуке. Преко e-
Twinning Live-а наставници могу да креирају сопствене пројекте са 
активностима према различитим темама и кључним кометенцијама у сарадњи са 
два или више наставника из других школа и њиховим ученицима. 
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Поред учешћа на пројектима и повезивања са колегама, е-Тwinning пружа и 
могућност професионалног усавршавања путем портала. На располагању су 
вебинари, семинари и кратке интезивне обуке. Учествовање је отворено за све 
наставнике регистроване на порталу. 

Портал подстиче сарадњу међу свима који су укључени у образовно-
наставни процес у школи. У пројекат се укључују и ученици у делу пројекта који 
се зове Twinspace. Активности почињу након одобрења Националног тима за 
подшку. За покретање пројкета потребне су две партнерске школе. Неопходно је 
да пројекти  прате наставни план и програм. Учесници у пројектима путем е-
Тwinning портала конкуришу за Националну ознаку квалитета.  

Наша школа је започела е-Тwinning сарадњу 2016.године. Националну 
ознаку квалитета за спроведени пројекат добили смо 2017. године.  

Током 2018. године спроведен је пројектат EmoClass у сарадњи са 
партнерским школама из Турске, Мађарске, Шпаније и Италије. Сав израђен 
материјал налази се на Twinspace платформи. Пројекат је награђен Ознаком 
квалитете Националне службе. Са споменутим партнерима настављамо сарадњу 
током 2019. године кроз активности на новом пројекту.  

Координатор активности е-Тwinningа је Сандра Плазибат. 

• Програм Erassmus+ 

На основу формалног мандата, Фондација Темпус многобројним 
активностима промовише и спроводи највећи програм Европске Уније Еразмус+, 
чиме пружа подршку организацијама и појединцима за лични и професионални 
развој у едукацији за  каријерно вођење, развој вештина, компетенција и 
квалификација,  лични развој за међународну мобилност у области образовања, 
са посебним фокусом на практичаре, младе и младе са смањеним могућостима. 

Наша интересовања, за сад, везана су за пројекте: 

            КА1 мобилности за запослене у школама 

Током 2018-2019. године реализоваћемо одобрен пројектат „Матура у мојом 
школи“ координатора Јасне Перић. 

Програм КА1 мибилности за запослене у школама односи се на мобилност 
наставног и  ненаставног особља у циљу стицања искуства учења и праћења 
извођења наставе у другој држави. Школа партнер је „Гоњоградска гимназија“ из 
Загреба. 

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне 
аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, 
прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну 
припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза 
праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата 
учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта. Ми смо 
изабрали програм „посматрања на радном месту“ (job shadowing) – период у 
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комећемо прати и посматра све активности припреме за спровођење завршне 
матуре која је предвиђена за реализацију у нашој земљи  2021. године. 

Циљ пројеката мобилности „Матура  у мојој школи“ је: 

o подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција; 
o подршка професионалном развоју запослених у образовању; 
o подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника; 
o повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију      

организација активних у области образовања; 
o јачање везе између формалног образовања, неформалног 

образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва; 
o боље признавање компетенција стечених кроз учење у 

иностранству. 

 КА2 – Пројекти стратешких партнерстава у области школа и 
општег образовања 

Стратешка партнерства су међународни пројекти који подржавају развој, 
размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које 
промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу. 
Укључују минимум три организације из три програмске земље. 

У зависности од циља и структуре, пројекти могу бити: 

o Стратешка партнерства која подржавају иновације до којих је 
дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту; 

o Стратешка партнерства која подржавају размену примера добре 
праксе, са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже 
партнера, повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и 
упоређивања идеја, пракси и метода. 

Пројектни тим има намеру да аплицира за учешће у овим програмима у 
зависности од усаглашавања с партнерима о хоризонталном и специфичном 
припритету по програму партнерства организације Еразмус+. 

 
• Програм рада пројекта сарадње Шесте београдске 

гимназије са  школама у региону и Србима у дијаспори   

       Коодинатор: Јасна Перић 

Програм сарадње Шесте београдске гимназије са школама у региону и 
Србима у  дијаспори има циљ успостављање сарадње са српским образовним 
центрима и Удружењима Срба широм света. Задатак  пројекта је да младима 
обострано пружи могућност стицања непходних знања, умења и вештина ради 
спознаје прошлости, порекла и традиције како би на тим темељима развили 
сопствени идентитет уважавајући и негујући културне вредности и природна 
добра отаџбине. 
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Жеља нам је да свакодневни тинејџерски живот вратимо бар на тренутак 
простору и традицији предака. Сарадњом и разменом подстичемо младе да 
негују сећање на домовину и изучавају културнe вредности и природна добра 
ширећи позитивне ставове о својој земљи. Очекујемо да везе младих остану 
трајно наслеђе сарадње што омогућава ширење другарства и пријатељства међу 
Србима ма где они били.  

Имајући на уму физичку и географску дистанцу младих у дијаспори, 
мишљења смо да успостављањем сарадње и размене можемо да учинимо напор 
за превазилажење недостатака спознаје особина и карактеристика домовине. 
Програм је конципран  тако да афирмишe и подстиче младе да одговорно и 
истрајно развијају, унапређују и преносе знања и вредности своје домовине 
применом мултимедије, како у школама тако и у свакодневном животу. Тиме се 
ствара могућност да кроз израз личних емоција формирају сопствени идетитет и 
дефинишу карактеристике народа коме припадају (простор на коме живи, језик, 
обичаје, традицију, конфесију, итд.). 

Носиоци активности су сви заинтересовани ученици школе и њихови родитељи. 

Реализација предвиђених садржаја одвијаће се кроз следеће активности: 

• Негoвање успостављене сарадње  са школама у региону и 
развијање нових контакта са Србима у Европи и свету. 

• Усаглашавање активности сарадње са школама потписницама 
протокола о сарадњи: Гимназијом „Доситеј Обрадовић“ из Темишвара, 
Гимназијом „Никола Тесла“ из Будимпеште и Техничком школом „Никола 
Тесла“ из Бања Луке. 

• Успостављање сарадње и размена ученика и професора са школама 
из региона и члановима Удружења Срба у дијаспори. 

• Организовање видео конференција са школама у региону и 
Удружењима Срба у дијаспори. 

• Израда презентација о културним вредностима и природном добру 
наше земље. 

• Припрема представљања објеката културне баштине и природних 
вредности гостима из дијаспоре и организовање излета у време размене и 
боравка у нашој земљи. 

• Организационе припреме за пријем и размену наставника и 
ученика школа  из региона и чланова Удружења Срба из дијаспоре. 

• Припрема и реализација посета школама у региону и Удружењима 
Срба у дијаспори. 

• Израда изложби фотографија  међусобних посета и сусрета. 
• Израда карте Европе, на зиду у холу школе, са QR кодовима школа 

сарадника из региона. 
• Реализација пројеката сарадње са Србима у региону и дијаспори 

подржаних од институција Републике Србије, Града Београда и Градске општине 
Звездара. 
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Начин остваривања принципа и циљева образовања 
 

Школским програмом Шесте београдске гимназије предвиђена је примена  
принципа и циљева образовања: 

• једнако право и доступност образовања и васпитања без 
дискриминације и издвајања по основу пола, социјалне, културне, етничке , 
религијске или друге припадности, месту боравка, односно пребивалишта, 
материјалног или здравственог стања, тешкоћа и сметњи у развоју и 
инвалидитета, као и по другим основама; 

• квалитетно и уравнотежено образовање и васпитање, засновано на 
тековинама и достигнућима савремене науке и прилагођено узрасним и личним 
образовним потребама ученика;  

• образовање и васпитање у демократски уређеној и социјално 
одговорној установи у којој се негује отвореност, сарадња, толеранција, свест о 
културној и цивилизацијској повезаности у свету, посвећеност основним 
вредностима правде, истине, солидарности, слободе, поштења и одговорности и 
у којој је осигурано пуно поштовање права ученика и запослених;  

• усмереност образовања и васпитања на ученика кроз разноврсне 
облике наставе, учења и оцењивања којима се излази у сусрет различитим 
потребама ученика, развија мотивација за учење, и подиже квалитет постигнућа;  

• једнаке могућности за образовање и васпитање у складу са 
потребама и интересовањима ученика. 

Начин остваривања принципа и циљева образовања и васпитања:  

• Принципи и циљеви образовања и васпитања могу се остваривати 
сарадњом са породицом, укључивањем родитеља, односно старатеља; 

• кроз разноврсне облике сарадње са локалном заједницом и широм 
друштвеном средином, како би се постигао склад између индивидуалног и 
друштвеног интереса у образовању и васпитању;  

• применом принципаефикасности, економичности и 
флексибилности организације ради постизања што бољег учинка, као и кроз  

• отвореност према педагошким и организационим иновацијама и 
њихову примену у свакодневном раду  у Школи.  

 
 

Организација рада 
 
Организација рада школe усклађује се са Правилником о калeндару образовно-
васпитног рада срeдње школе који прописује Министарство просвeтe. 
Шеста београдска гимназија ради у две смене у оквиру петодневне радне 
недеље. У случају потребе за надокнадом наставних дана, могуће је 
организовати наставу суботом, што се предвиђа Годишњим планом рада Школе. 
Промена смена врши се сваке недеље. Настава у преподневној смени почиње у 
7:45 часова, а у поподневној у 14 часова. 
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У првом разреду има 10 одељења, а у другом, трећем и четвртом по 9 одељења, 
што чини укупно 37 одељења. 
 

Распорeд звоњeња 
Час Прe поднe Поподнe 
1. 7:45-8:30 14:00-14:45 
2. 8:35-9:20 14:50-15:35 
3. 9:35-10:20 15:50-16:35 
4. 10:25-11:10 16:40-17:25 
5. 11:20-12:05 17:35-18:20 
6. 12:10-12:55 18:25-19:10 
7. 13:00-13:45 19:15-20:00 

Настава се реализује у просторијама школе уз употребу савремених наставних 
средстава:  

 
Специјализоване и универзалне учионице 

Р.
 б

р.
 Назив учионице 

Б
ро

ј 
пр

ос
то

ри
ја

 Ниво опремљености 

Класична 
опремљен
ост 

Класична 
опр. са мог. 
коришћења 
мултиме-
дије 

Специја-
лизоване 
учионице 
и кабинети 

1 Кабинет за биологију 2  2  
2 Кабинет за хемију 2  2 1 
3 Кабинет за рач. и информатику 5   5 
4 Кабинет за ликовну уметност 1  1  
5 Кабинет за музичку уметност 1  1  
6 Кабинет за физику 2  2  
7 Кабинет за географију 1  1  
8 Кабинет за историју 1  1  
9 Кабинет за стране језике 5 2 3  

11 Кабинет за српски језик и 
књижевност 3 1 2  

12 Кабинет за латински језик и 
филозофију 1 1   

13 Кабинет за социологију и устав и 
права грађана 1  1  

14 Кабинет за психологију 1 1   
15 Кабинет за изборни предмет 3 2 1  
16 Кабинет за математику 3  1 2 

17 Кабинет за психологију и 
друштвене науке (сутерен) 1  1  

 
 

Спортске сале, терени и опремљеност 
 

Р. 
бр. Назив наставног објекта 

Б
ро

ј Ниво опремљености  
веома добро  средње  лоше  Није у функцији 

1 Велика фискултурна сала  1  +   
2 Терен за одбојку 1    + 
3 Maла сала 1   +  
4 Терен за кошарку 1  +   
5 Универзални терен 1    + 
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Остали кабинети 
 
 

Р. бр. Назив објекта 

Б
ро

ј Ниво опремљености 
добро средње Лоше 

1.  Наставничка зборница 1  +  
2.  Кабинет за унос података у е-дневник 1 +   
3.  Припремни кабинети за наставнике 5 + +  
4.  Канцеларије педагога и психолога 2 +   
5.  Административне канцеларије 4 +   
6.  Канцеларија видео надзор 1 +   
7.  Канцеларија помоћника директора 1 +   
8.  Канцеларија директора 1 +   
9.  Сала за конференције (Ђевђелијска)     
10.  Библиотека 2  +  

 

Савремена наставна средства 
Р. бр. Назив наставних, техничких и других средстава Број 
1.  Рачунар 106 
2.  Лаптоп 8 
3.  Пројектор 16 
4.  Телевизор  19 
5.  ЦД плејери 4 
6.  Штампач  18 
7.  Скенер 0 
8.  Фотокопир апарат 2 
9.  Мултифункционални уређај 2 
10.  Факс апарат 2 
11.  Синтисајзер  1 
12.  Клавир 1 
13.  Опрема за озвучење свечане сале 1 
14.  Дигитални фотоапарат 1 
15.  Светлосни ђачки микроскоп 4 
16.  Дигитални микроскоп 1 
17.  Интерактивна табла 6 
18.  Рефлектор 6 

 
 
 
Опремљеност школе ИКТ уређајима 
 
Стање опреме, искоришћеност: 
 
У школи је у функцији педесет и пет рачунара и то: тридесет у кабинетима за 
рачунарство и информатику, дванаест у предметним кабинетима, тринаест у 
стручним службама и библиотеци, један лаптоп. 
Два кабинета рачунарства и информатике су опремљена рачунарима набављеним 
током протекле две године, а два кабинета су опремљена рачунарима старим у 
просеку девет година. Рачунари у предметним кабинетима и стручним службама 
су различите старости (од две до девет година старости). 
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Циљ наше школе је проширивање ИКТ-а у настави, још од 2003. када је у оквиру 
школског развојног пројекта „Како су стрипови победили књиге“, првих пет 
кабинета опремљено комплетима рачунар+ТВ, и медијатеке са једним 
пројектором. Сваке године све већи број наставника у своју праксу уводи 
примену мултимедије у настави. За коришћење медијатеке постојао је распоред 
и она је скоро целодневно била у употреби. 
У међувремену је набављено још три пројектора који су интензивно коришћени, 
али по истеку радног века лампе, нове нису набављене због превисоких цена и 
недостатка средстава за њихову набавку. (Тренд кретања цена ове опреме је 
такав да по истеку радног века лампе, њена замена кошта као нови пројектор 
следеће генерације). Годину дана школа, и поред велике потребе за тим, није 
имала ниједан пројектор у функцији. 
Годиине 2011. Донзахваљујући донацији набављено је пет пројектора, при чему 
су до сада стављена у функцију два ( у кабинетима географије и рачунарства и 
информатике). За остала три потребна је монтажа на плафон (кабинети физике, 
историје, математике). 
Пре почетка радова, у школи је било умрежено четрдесет и пет рачунара. Мрежа 
је сукцесивно надограђивана. Пројектом санације и адаптације зграде мрежа није 
била предвиђена, а како је постојећа демонтирана, управа школе је упорним 
настојањима  успела да добије средства за накнадне радове чиме је постављена 
инфраструктура школске рачунарске мреже чиме ће сви рачунари у школи бити 
умрежени и имати везу са интернетом путем две постојеће АДСЛ линије. 
Школа има двадест и два штампача, али четири нису у функцији због 
неисправности или превисоке цене тонера. Два скенера су такође дотрајала и 
неисправна су.  
Школа има један дигитални фотоапарат који се користи за формирање школске 
фото-документације, и један који се услед интензивног коришћења осам година 
дотрајао. Две видео камере, једна веб-камера и један лаптоп отуђени су  током 
јула или августа за време извођења грађевинских радова.  
У свечаној сали постоји озвучење набављено од средстава добијених као награда 
школском тиму на Сименсовом такмичењу 2006. у Минхену,  али је потребно 
набавити одговарајући рек-орман за уређаје и још два микрофона (један 
класичан и један бежични) као и нову расвету на бини. 
 
Потребе и планови: 
Две хиљаде евра добијених донацијом планирано је за реконструкцију школске 
рачунарске мреже. Како је мрежа у склопу радова овог лета реконструисана, 
средства планирана за мрежу требало би искористи за набавку још четири 
пројектора (кабинети ликовног, хемије, језика и један мобилни пројектор у 
комплету са ноутбук рачунаром), како би се задовољиле потребе за 
пројекционом опремом у школи.  
Осим опреме чија се набавка планира од преосталих средстава донације, 
неопходна је набавка још двадесет рачунара како би се обновила два кабинета 
информатике и дотрајали рачунари у неким предметним кабинетима и стручним 
службама, потребно је набавити два скенера, четири веб-камере, једну дигиталну 
камеру, два пројектора и један ноутбук рачунар и обавити комплетан сервис 
свих штампача. 
Сва наведена опрема коју школа поседује се изузетно интензивно користи, али 
постоји сталан проблем одржавања ове опреме. За то не постоји стални прилив 
средстава, тако да је опрему две године одржавала сервисна служба, а сада  
одржавање опреме почива на ентузијазму наставника и раду ученика у оквиру 
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секције. Обим интервенција које се могу обавити на овај начин је скроман јер је 
због административних и рачуноводствених прописа скоро немогућа набавка 
резервних делова и ситнијег инвентара који су неопходни. За даље несметано 
коришћење ИКТ-уређаја неопходно је да школа поново склопи уговор о 
одржавању са неком сервисном службом. 
Осим наведене опреме постоји изузетно велика количина електронског отпада 
(неки рачунари су стари и двадесет година) и потребно је урадити отпис ове 
опреме и организовање одношења овог отпада на законом прописани начин. 
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Начин и поступак остваривања прописаних наставних 
планова и програма и врсте активности 

У складу са циљевима и реализацијом овог Школског програма сваке школске 
године израђује се Годишњи план рада школе . Саставни део Годишњег плана рада 
школе су 
глобални-годишњи планови наставних предмета, док се оперативни планови наставника 
раде на месечном нивоу и достављају педагогу школе. 

Српски језик и књижевност 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и 
продубљивање знања о српском језику; унапређивање језичке и функционалне 
писмености; проширивање и продубљивање знања о српској и светској 
књижевности, развијање љубави према књизи и читању, оспособљавање за 
интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних дела српске 
и светске књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и 
процеса у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и 
читалачких вештина; образовање и васпитање ученика као слободних, 
креативних и културних личности критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

Задаци:  

Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна 
улога наставе језика). Ученици треба да: - овладају знањима о српском 
књижевном језику; стекну вештине и способности његовог коришћења у 
општењу са другима, у писменом и усменом изражавању, приликом учења, 
образовања и интелектуалног развоја; поштују матерњи језик, негују српски 
језик, традицију и културу српског народа, националних мањина, етничких 
заједница и других народа; унапређују културу језичког општења, у складу са 
поштовањем расне, националне, културне, језичке, верске, родне, полне и 
узрасне равноправности, са развијањем толеранције и уважавања различитости и 
са поштовањем и уважавањем других језика и других култура.  

Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање 
читалачких вештина и афирмисање васпитних вредности путем књижевности). 
Ученици треба да: упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и 
дела светске књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности; негују 
и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине посредством 
којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје 
српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и 
истраживачкој улози; развијају литерарне афинитете и постану читаоци 
рафинираног естетског укуса који ће умети да на истраживачки, стваралачки и 
активан начин читају књижевна дела свих жанрова, вреднују их, говоре о њима и 
поводом њих; усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 
оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду 
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног 
понашања и за развијање самосвести и личне одговорности; подстичу на 
саосећање са ближњима и одговорност према другом; развију врлине 
разборитости и равнотеже и мудрости. Општи задаци: ученици треба да:  
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развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени 
стечених знања; развијају и негују методичност и методичка поступања 
приликом овладавања сложеним и обимним знањима; усаглашено са општим 
исходима учења, као и усклађено са узрастом и способностима, даље развијају 
знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће моћи да користе у 
даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;  развијају 
лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији; 
формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна 
баштина; буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву. 

Први разред (4 часа недељно, 148 часова годишње) 

Исходи: 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 

o разуме језик као систем и разликује његове функције; 
o препозна особине књижевних језика пре реформе Вука Караџића; 
o разликује глас, фонему и графему; 
o класификује гласове према основним критеријумима; 
o одреди границу слога у типичним случајевима; 
o препозна гласовне алтернације и примени нормативна решења у вези са 

њима; 
o примени основна правила акценатске норме; 
o објасни појам и значај књижевности као уметности речи и утврди њене 

сличности/разлике у односу на друге уметности и области културе; 
o тумачи књижевно дело са разумевањем његових жанровских 

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

o истражи и објасни стваралачку улогу мита у књижевности; 
o вреднује одлике античког епа, библијског стила и представе света; 
o повеже знања из историје и историје уметности старог века (сумерско-

вавилонске, хебрејске, хеленске) са књижевним стваралаштвом  тог 
раздобља; 

o поткрепљује примерима основне одлике народне књижевности 
(класификација, варијантност, формулативност); 

o анализира композиционе и стилистичке одликенародне бајке и вреднује 
поруке у односу на властито читалачко и интермедијално искуство; 

o препозна одлике средњовековне књижевности и испита њен значај за 
српску културу; 

o образложи на примерима важност свеукупног културног заокрета који се 
догодио у епохи хуманизма и ренесансе; 

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

o примени одговарајућа правописна правила; 
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o правилно попуни различите формуларе и обрасце; 
o састави текст примењујући различите облике књижевноуметничког стила; 
o правилно распореди грађу при писању састава; 
o препозна некњижевни акценат и облик речи у свакодневној комуникацији 

и у говору јунака у драмским уметничким формама, а потом га исправља 
у сопственом говору; 

o чита с разумевањем књижевне и остале типове текстова. 

Годишњи програм за први разред 

Језик 

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

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

Раслојавање језика. Дијалекти српског језика (основнипојмови). 
Екавски и ијекавски изговор. Дијалекти и књижевни језик. 

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

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

Књижевност као уметностречи 

Појам и врсте уметности. Књижевност и друге уметности. Смисао и значај 
књижевности као уметности речи. 

Читање и проучавање књижевности. Књижевни родови и врсте. 

 
Књижевна дела за обраду 
 
- Лирска поезија XXи XXI века(три песме по избору наставника, 

ученика); 
- Бановић Страхиња, народна епска песма; 
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- Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење; 
- Антон Павлович Чехов: Туга; 
- Добрило Ненадић:  Доротеј; 
- Борислав Пекић: Време чуда(Чудо у Јабнелу); 
- Иво Андрић: О причи и причању (Говор Иве Андрића у Стокхолму 

приликом примања Нобелове награде). 
 

Књижевност старог века 

Књижевна дела за обраду 

- Еп оГилгамешу; 
- Библија. Стари завет. Прва књига Мојсијева: Легенда о потопу;  
Пјесма над пјесмама; 
- Библија. Нови завет. Јеванђеље по Матеју; 
- Хомер:Илијада (одломци из првог и шестог певања:инвокација,сусрет 
Хектора и Андромахе и други по избору) 
- Софокле: Антигона.  

 

Народна књижевност  

Књижевна дела за обраду 

- Народна лирска митолошка песма(по избору); 
- Комади од различнијех косовскијех пјесама; 
- Марко Краљевић и брат му Андријаш (бугарштица); 
- Народне епске песме: Диоба Јакшића/ Опет Диоба Јакшића; Ропство 

Јанковић Стојана; 
- Народна балада Хасанагиница; 
- Српска народна бајка по избору; 
- Народне бајке словенских и других народа (по избору). 

 

Средњовековна књижевност 

 

Књижевна дела за обраду 

- Свети Сава: Житије Светога Симеона (одломак); 
- Теодосије: Житије Светог Саве; (одломак:Бег у Свету Гору); 
- Јефимија: Похвала кнезу Лазару; 
- Константин Филозоф: Житије деспота Стефана Лазаревића– Опис 

Београда (из 51.поглавља); 
- Деспот Стефан Лазаревић: Словољубве. 
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Хуманизам и ренесанса 

Књижевна дела за обраду 

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

- Петрарка: Канцонијер (избор); 
- Бокачо: Декамерон (оквирна прича и три новеле по избору); 
- Сервантес: Дон Кихот (одломци: предговор, прво, седмо и осмо 

поглавље); 
- Шекспир: Ромео и Јулија; 
- Марин Држић: ДундоМароје / Новела од Станца. 

Изборни садржаји: 

- Милован Витезовић: Лајање на звезде (корелација с филмом и позориштем); 
- Горан Петровић: Прича о причању; 
- Светлана Велмар Јанковић: Записи са дунавског песка; 
- Данило Киш: Рани јади; 
- Толкин: Господар прстенова (прва књига); 
- Хиљаду и једна ноћ (избор); 
- Хомер: Одисеја (Код Феачана); 
- Митови и легенде старог века (старогрчки, римски и словенски митови 

поизбору ученика и наставника; извори: Грчки митови Р. Гревса, Приче из 
класичне старине Г.Шваба, Словенски митолошки речник Љ.Раденковића и С. 
Толстој, Српска митологија С.Петровића и сл.); 

- Милан Ракић: Јефимија 
- Васко Попа: Усправна земља; 
- Љубомир Симовић, Хасанагиница (одломак с војницима); 
- Јован Деретић, Културна историја Срба (одломци о владарима из породице 

Немањић); 
- Исповедна молитва из 14. века, непознати аутор (Антологија српског 

песништва, приредио МиодрагПавловић); 
- Песме дубровачких петраркиста (по избору ученика и наставника); 
- Рабле: Гаргантуа и Пантагруел (одломак– писмо Гаргантуе Пантагруелу). 

Правопис. 

Основни принципи правописа српског књижевног језика. Правопис и 
правописни приручници и служење њима. Велико слово (писање устаљених 
атрибута и титула као делова имена, писање назива разних манифестација, 
грађевина, споменика, докумената, закона, уметничких дела и сл.). Преношење 
речи у нови ред (разлике у односу на поделу речи на слогове). Писање цртице. 
Писање спојева предлог + заменица (нпр.: са мном и сл.).Писање запете испред 
енклитике. 
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Усмено и писано изражавање 

Систематично усмено излагање на задате теме. Обликовање пасуса у 
смисаоне целине у писаном саставу. Аргументативни текст – усмено и 
писано обликовање. Избор из секундарне литературе, публицистичких 
текстова, различитих енциклопедија и речника. Четири писмена задатка. 

Други разред 

Циљеви: 

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
- Развијање и неговање језичке културе, поштовање књижевног језика у 

усменом и писаном изражавању; 
- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања, читања, као и 

неговање културе дијалога; 
- Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
- Упознавање књижевне уметности; 
- Унапређивање знања о сопственој култури и културана других народа; 
- Развијање хуманистичког и књижевног образовања на најбољим делима 

српске и светске културне баштине; 
- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према 

књижевности; 
- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 
- Ужи циљеви за други разред: 
- Упознавање са европским културним, духовним и мисаоним 

тенденцијама 17. и 18. века и њиховим утицајима на српску књижевност; 
- Упознавање са поетиком романтизма, представницима и делима европске 

и српске књижевности; 
- Упознавање са поетиком реализма, представницима и делима европске и 

српске књижевности, 
- систематизовање знања о врстама речи, њиховим облицима и основним 

правилима грађења речи; 
- Оспособљавње ученика д пишу у складу са правописном нормом; 
- Оспособљавање ученика да теоријска знања из граматике и правописа 

примењује у усменом и писаном изражавању у складу са језичком 
нормом; 

- Оспособљавање ученика да користе различите облике казивања и 
функционалне стилове. 

Програм за други разред реализоваће се у оквиру редовне, допунске и 
додатне наставе, као и кроз угледне часове. Садржаји ће бити прилагођени 
индивидуалним потребама ученика. 

Други разред, друштвено-језички смер, 4 часа недељно, 140 часова годишње. 

Садржај програма: 

- Барок и просветитељство - 9 часова 
- Романтизам - 41 час 
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- Реализам 35 часова 
- Лектира 9 часова 
- Књижевни језик 6 часова 
- Морфологија 15 часова 
- Писмено изражавање 20 часова 
- Усмено изражавање 5 часова 

За обраду је предвиђено 106 часова, за друге типове часа 34, што је 
укупно 140 часова годишње. 

Други разред, природно-математички смер, 3 часа недељно, 105 часова 
годишње. 

Садржај програма: 

- Барок и просветитељство 6 часова 
- Романтизам 30 часова 
- Реализам 29 часова 
- Лектира 5 часова 
- Књижевни језик 3 часа 
- Морфологија 9 часова 
- Писмено изражавање 19 часова 
- Усмено изражавање 4 часа 

За обраду је предвиђено 80 часова, за друге типове часа 25 часова, што је 
укупно 105 часова годишње. 

 
Трећи разред 

Методе: истраживачка, пројектна, партиципативна, кооперативна и друге. 

Уз часове редовне наставе, реализација програма за трећи разред одвијаће 
се и на часовима допунског и додатног рада. Садржаји ће бити прилагођени 
индивидуалним потребама ученика. Планирају се угледни часови и студијска 
путовања. 

Циљеви наставе српског језика и књижевности за трећи разред су 
оспособљавање ученика да образложе основне елементе књижевног дискурса у 
односу на остале друштвене дискурсе; издвоје и самостално анализирају посебне 
проблеме у књижевним делима; повежу знања из историје са књижевним 
стваралаштвом међуратног и ратног периода; препознају одлике међуратне и 
ратне књижевности и испита њихов значај за српску културу; наведу главне 
мотиве, тематику и стилске одлике репрезентативних књижевних дела међуратне 
и ратне књижевности; примењују различите стратегије читања које су 
усаглашене са типом књижевног дела и посебним циљевима у читању; према 
датом захтеву саставе текст или исказ, поштујући особености 
књижевноуметничког стила; у говору и писању користе све типове 
међулексичких односа; користе најважније речнике српског језика; пишу 
текстове сложеније грађе; говоре јавно и пред већим аудиторијумом о темама из 
језика, књижевности и културе; критички слушају и уважавају туђе мишљење; 
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користе основна начела транскрипције имена из страних језика; примене 
одговарајућа правописна правила. 

 

Српски језик икњижевност 

Трећи разред друштвено-језички смер (5 часова недељно, 180 часова 
годишње) 

1.Књижевност 
А) модерна (35) 
Б) међуратна и ратна књижевност (45) 
В) лектира (20) 

2. Језик 
А) творба речи (8) 
Б) лексикологија (13) 
В) синтакса (11) 
Г) правопис (3) 

3. Култура изражавања 
А) усмено изражавање (12) 

Б) писмено изражавање (23) 
Трећи разред природно-математички смер (3 часа недељно, 108 часова 
годишње) 
1. Књижевност 

А) модерна (29) 
Б) међуратна и ратна књижевност (30) 
В) лектира (10) 

2. Језик 
А) творба речи (6) 
Б) лексикологија (10) 
В) синтакса (6) 
Г) правопис (3) 

3. Култура изражавања 
А) усмено изражавање (6) 
Б) писмено изражавање (13) 

Четврти разред 

Циљеви: Циљ наставе је продубљивање и проширивање знања о српском 
језику(посебно из области лингвистике и синтаксе) унапређивање језичке и 
функционалне писмености; проширивање и продубљивање знања о савременој 
српској и светској  књижевности; развијање љубави према књизи и читању; 
оспособљавање ученика  за интерпретацију уметничких текстова и  филозофско 
размишљање; оспособљавање ученика да повезују стечена знања и знања из 
других предмета, посебно историје и филозофије у четвртој години;образовање и 
васпитање ученика као слободних, креативних и културних личности;усвајање 
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нових књижевно  - теоријских појмова и обнављање старих; изграђивање љубави 
према модерној поезији и развијање код ученика способности за тумачење 
модерне књижевности; кроз романе савремене књижевности развити код 
ученика свест о мултикултуралности, социјалну свест и свест о добру и злу; 
продубити знања о светској драми и историји драме. 

Очекујемо да ученици савладају план и програм четврте године. 
Очекујемо да савладају основне појмове из лингвистике, да обнове и прошире 
знања из синтаксе; да обнове и прошире знања из теорије књижевности; да 
усвоје нова знања о историји драме и да спознају одлике модерног позоришта; да 
спознају карактеристике модерне, савремене поезије и да науче да је тумаче. 
Пратећи програм књижевности четврте године, намеравамо да код ученика 
продубимо љубав према књизи, да их упутимо у лепоте модерне књижевности, 
да их научимо да размишљају о свету и себи, да развију свест о 
мултикултуралности, толеранцији и социјалној правди. Очекујемо да, 
захваљујући делима светске и домаће књижевности, постану добри људи који 
знају да размишљају и који су широко образовани. 

Четврти разред друштвено-језички смер (5 часова недељно, 160 часова 
годишње) 

1. Књижевност 
А) проучавање књижевног дела (32) 
Б) савремена књижевност (35) 
В) лектира (24) 

2. Језик 
А) синтакса (31) 
Б) општи појмови о језику (5) 
В) правопис (2) 

3.Култура изражавања 
А) усмено изражавање (7) 
Б) писмено изражавање (24) 

 

Четврти разред природно-математички смер (4 часа недељно, 128 часова 
годишње) 

1. Књижевност 
А) проучавање књижевног дела (16) 
Б) савремена књижевност (29) 
В) лектира (25) 

2. Језик 
А) синтакса (26) 
Б) општи појмови о језику (4) 
В) правопис (2) 

3.Култура изражавања 
А) усмено изражавање (10) 
Б) писмено изражавање (16) 
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Допунска и додатна настава 

План за допунску и додатну наставу на годишњем нивоу биће сачињен на 
основу Стручног упутства о начину израде школске документације  
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр.119-01-346/1/2014-01 
од 27.8.2014.године, а према задужењима наставника по 40-часовној недељи у 
свакој школској години.  

Допунска настава прати наставни програм, па наставне теме у складу са 
поменутим упутством не наводимо. Садржаји ће бити прилагођени 
индивидуалним потребама ученика. У оквиру додатне наставе биће обрађене 
неке од темa које наводимо, у зависности од потреба и интересовања ученика. 
Активности додатне наставе за све четири године подразумевају и припрему за 
такмичења из језика и језичке културе, односно књижевности, сходно 
појединачним афинитетима ученика. Планирају се угледни часови и студијска 
путовања. 

Први разред: 
-фонетика са фонологијом и морфологијом 
-прозодија 
-правопис 
-књижевност као уметност речи 
-књижевност старог века 
-народна књижевност 
-средњовековна књижевност 
-књижевност хуманизма и ренесансе и барока 
-савремена књижевност 

        

        Други разред 
-морфологија 
-правопис 
-барокне тенденције у српској књижевности 
-просветитељство као стилска формација 
-романтизам у европској и српској књижевности 
-књижевност реализма у Европи и код нас 
-историјски контекст романтизма и реализма 
-књижевнотеоријски појмови и кључне речи 
-упознавање са делима која су обележила епохе које се обрађују у другом разреду, а 
нису у плану и програму, као и обрада тих дела 
-припремање позоришне представе 

         

        Трећи разред 
-лексикологија и творба речи 
-правопис 
-синтакса 



48 
 

-модерна у Европи 
-симболизам у француској и европским књижевностима 
-српска модерна 
-међуратна и ратна књижевност 

        
       Четврти разред 

-општи појмови о језику 
-синтакса падежа 
-синтакса реченице 
-правопис 
-проучавање књижевног дела 
-методологија проучавања књижевности 
-светска књижевност двадесетог века 
-послератни модернизам 
-постмодерна 

Начин остваривања програма, праћење и вредновање: 

Настава се одвија кроз предавања, дијалог, демонстративни и практичан 
рад – индивидуално, у паровима, тимски или у оквиру целог разреда. Ученици се 
подстичу да повезују стечена, научна сазнања са примерима из свакодневног 
живота и функционисања, у складу са принципима активне и проблемске 
наставе. Ученицима се указује на природну везу српског језика и књижевности 
са предметима које изучавају или које ће тек изучавати у току школовања. На тај 
начин знања, ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе овог 
предмета добијају шири смисао и доприносе остваривању општих образовних и 
васпитних циљева, посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, 
емоционалног и социјалног развоја ученика. 

Повратне информације, питања која се осмишљено постављају, похвале, 
упућивање на нове изворе информација, саставни су део наставе српског језика и 
књижевности. 

Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност 
је добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 
оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. 

 
Први страни јeзик: Енглески језик 
 
ПРВИ РАЗРЕД - ОБА СМЕРА 

Циљ: Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функционалних 
знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија учења страног 
језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за писмену и усмену 
комуникацију, интеркултурално разумевање и професионални развој. 
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Обавезни садржај:  Овладавање језичким вештинама и основама граматике, 
упознавање са лексикологијом и лексикографијом на енглеском језику. 
Слободни садржаји:  Одабир текстова са интернета у оквиру већ обрађене 
тематике, њихова анализа и разговор о садржају. 
Годишњи фонд:  За реализацију наставног плана и програма предвиђено је 74 
редовне часова наставе и 30 часова допунске наставе.  
Основни облици извођења програма: Програм се изводи на часовима редовне 
наставе два пута недељно по утврђеном распореду и на часовима допунске 
наставе једанпут недељно у договору са ученицима. 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:Наставни план 
и програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује 
се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:Настава се одвија кроз 
вербалне методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне и игровне 
активности и практичан рад.  
Исходи: 
По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да у области 
РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА: 

− адекватно реагује на усмене поруке у вези са активностима у образовном 
контексту; 

− разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се 
користи стандардни језик и разговетан изговор; 

− разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и 
једноставна упутства у приватном, јавном и образовном контексту;  

− разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о 
блиским темама, у којима се користи стандардни говор и разговетан 
изговор;   

− разуме основне елементе радње у серијама и филмовима у којима се 
обрађују релативно блиске теме, ослањајући се и на визуелне елементе;  

− разуме суштину исказа (са)говорника који разговарају о блиским темама, 
уз евентуална понављања и појашњавања; 

− изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, 
бројем саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у 
вези са општим садржајем; 

− ослањајући се на општа знања, искуства и контекст поруке, увиђа значење 
њених непознатих елемената; памти и контекстуализује битне елементе 
поруке. 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да у области 
РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ ТЕКСТА: 
− разликује најучесталије врсте текстова, познајући њихове основне 

карактеристике, сврху и улогу; 
− разуме краће текстове о конкретним темама из свакодневног живота, као и 

језички прилагођене и адаптиране текстове утемељене на чињеницама, 
везане за домене општих интересовања; 

− разумеосећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 
− разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, обавештења и 

упозорења на јавним местима; 
− разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и 

позната лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, 
стрипови); 
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− проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми 
основну поруку и суштинске информације; 

− идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским 
документима (писмима, проспектима) и другим нефикционалним текстовима 
(новинским вестима, репортажама и огласима);  

− препознаје основну  аргументацију у једноставнијим текстовима (нпр. 
новинским колумнама или писмима читалаца, као и другим врстама 
коментара);  

−  наслућује значење непознатих речи на основу контекста. 
По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да у области УСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ: 
− учествује у краћим дијалозима, размењује информације и мишљење са 

саговорником  о блиским темама и интересовањима; 
− користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, 

прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском 
трајању од два до три минута; 

− описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и 
будућности у свом окружењу и изван њега; 

− изражава своје утиске и осећања и  образлаже мишљење и ставове у вези са 
блиским темама; 

− описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје 
утиске и мишљења; 

− излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из 
домена личног интересовања); 

− указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом 
и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да у области ПИСМЕНО 
ИЗРАЖАВАЊЕ: 

− пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и 
подручја интересовања; 

− описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 
речи); 

− описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 
− пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 

информације; 
− резимира прочитани/преслушани текст о блиским темама и износи сопствено 

мишљење о њему; 
− попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце у личном и образовном 

домену; 
− пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије 

или омладинске послове);   
− пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу. 
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По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да у области 
СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА: 

− препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила 
понашања, свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и 
земаља чији језик учи; 

− препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота 
земље и земаља чији језик учи; 

− препознаје и адекватно користи најфреквентније стилове и регистре у вези са 
елементима страног језика који учи, али и из осталих области школских знања 
и животних искустава; 

− препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа 
паравербална и невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и 
паравербална средства: гест, мимика, просторни односи међу говорницима, 
итд.); 

− користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене 
мреже); 

− користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији 
језик учи. 

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да у области 
МЕДИЈАЦИЈА: 

− преноси суштину поруке са матерњег на страни језик/са страног на матерњи, 
додајући, по потреби, објашњења и обавештења, писмено и усмено; 

− резимира садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће 
интеракције; 

− преноси садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 
− користи одговарајуће компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа 

које се јављају, на пример: преводи или преноси садржај уз употребу описа, 
парафраза и сл.; 

− преводи на матерњи језик садржај краћег текста о познатим темама. 

Кључни појмови садржаја: читање, слушање, писање, говор, знање о језику, 
медијација, интеркултурност. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 
Именице 

Бројиве и небројиве именице. 
Множина именица (правилна и неправилна). 
Саксонски генитив 

Члан 
Употреба одређеног и неодређеног члана. 
Изостављање члана. 

Заменице 
Личне, показне, присвојне, релативне, одричне и узајамно повратне. 

Детерминатори 
Присвојни, показни, неодређени, квантификатори. 
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Придеви и прилози 
Грађење и употреба придева и прилога. 
Место придева и прилога у реченици. 

Предлози 
Најчешћи предлози за оријентацију у простору и времену. 
Предлози после придева  (нпр.good at, interested in) и после глагола (нпр.work 
for, speak to). 

Бројеви 
Прости, редни и децимални бројеви; разломци; основне рачунске операције. 

Везници 
Повезивање елемената исте важности: for, and, nor, but, or, yet, so. 

Глаголи 
Глаголска времена (активне и пасивне конструкције) 
Употреба садашњих времена (Present Simple Tense, Present Continuous Tense, 
Present Perfect Tense). 
Употреба прошлих  времена (Past Simple Tense, Past Continuous Tense, Past 
Perfect Tense). 
Начини  изражавањa будућности (Future Simple Tense, be going to,Present 
Continuous Tense, Present Simple Tense). 
Глаголи и фразе праћени инфинитивом или -ing обликом. 
Модални глаголи  (can, can’t, could, should, must, have to,needn’t, mustn’t, may). 
Фразални глаголи са across, back, down...( нпр.come across, come back, cut 
down). 

Творба речи 
Сложенице. 
Најчешћи суфикси и префикси. 

Реченица 
Ред речи у реченици. 
Потврдне, упитне и одричне реченице. 
Погодбене реченице (реалне, потенцијалне). 
Неуправни говор (без слагања времена). 

 II разред друштвено-језички смер 

Обавезни садржаји:Усвајање нових и усавршавање постојећих језичких 
вештина, усвајање сложених граматичких форми, коришћење једнојезичних 
речника. 
Слободни садржаји:  Одабрана књижевна дела прилагођена језичким 
вештинама ученика, њихова језичка и садржајна анализа.   
Годишњи фонд: 105 часова редовне наставе, по три часа недељно, по утврђеном 
распореду. 
Основни облици извођења програма: Фронтални и комбиновани( дијалог, рад 
у паровима, групама, дедукција, самостални, истраживачки рад ученика ). 
Начин и поступак остваривања наст. плана и програма: Комбиновани метод 
рада у зависности од врсте  активности. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:Настава се одвија кроз анализу 
текстова и примера, контрастирање истих, израду вежбања, дијалог, 
демонстративни рад у паровима, тимски или самостални рад.  
II разред природно-математички смер 
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Обавезни садржаји:Усвајање нових и усавршавање постојећих језичких 
вештина, усвајање сложених граматичких форми, коришћење једнојезичних 
речника 
Слободни садржаји:  Тематски текстови за читање и анализу по избору ученика. 
Годишњи фонд: 70 часова редовне наставе, два пута недељно, по утврђеном 
распореду, и 30 часова допунске наставе, по један час недељно, у договору са 
ученицима. 
Основни облици извођења програма: Фронтални и комбиновани( дијалог, рад 
у паровима, групама, дедукција, самостални, истраживачки рад ученика ). 
Начин и поступак остваривања наст. плана и програма: Комбиновани метод 
рада у зависности од врсте  активности. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:Настава се одвија кроз анализу 
текстова и примера, контрастирање истих, израду вежбања, дијалог, 
демонстративни рад у паровима, тимски или самостални рад.  
III разред  –  друштвено - језички смер 
Обавезни садржаји:Усавршавање језиких вештина и усложњавање граматике, 
читање стилских текстова и превођење. Коришћење двојезичних речника. 
Обрада одабраних књижевних дела, прилагођених настави страног језика, из 
класичне англо-америчке књижевности. 
Слободни садржаји: Пројекција филмова у оквиру већ обрађене тематике, 
разговор о уметничкој форми и употреби језика. 
Годишњи фонд:За реализацију наставног плана и програма предвиђено је 175 
часова наставе. 
Основни облици извођења програма:  Програм се изводи на часовима пет пута 
недељно по утврђеном распореду. У поменутих пет часова укључена је и блок 
настава у трајању од два школска часа.  
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:Наставни план 
и програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује 
се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:Настава се одвија кроз 
вербалне методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне и игровне 
активности и практичан рад.  
IIIразред  –  природно-математички смер 
Обавезни садржај:Усавршавање језиких вештина и усложњавање граматике, 
читање стилских текстова и превођење. Коришћење двојезичних речника. 
Обрада одабраних одломака из књижевних дела класичне англо-америчке 
књижевности. 
Слободни садржаји:  Одабир текстова са интернета у оквиру већ обрађене 
тематике, њихова анализа и разговор о садржају. 
Годишњи фонд:За реализацију наставног плана и програма предвиђено је 70 
часова наставе и 30 часа допунске и додатне наставе. 
Основни облици извођења програма: Програм се изводи на часовима редовне 
наставе два пута недељно по утврђеном распореду и на часовима допунске и 
додатне наставе по једанпут недељно у договору са ученицима. 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:Наставни план 
и програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује 
се уз употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:Настава се одвија кроз 
вербалне методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне и игровне 
активности и практичан рад.  
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 IV разред  друштвено-језички смер 
Обавезни садржаји: Флуентно и компетентно владање језичким вештинама, 
владање граматичким правилима и изузецима, самостално превођење са 
енглеског језика на српски језик и обрнуто.  
 Слободни садржаји:Коришћење широке литературе (књижевне и електронске) 
и њихова језичка и садржајна анализа. 
Годишњи фонд: 128 часова  
Основни облици извођења програма: Фронтални и комбиновани ( дијалог, рад 
у паровима, групама, дедукција, самостални, истраживачки рад ученика) 
Начин и поступак остваривања наст. плана и програма: Комбиновани метод 
рада у зависности од врсте активности  
Врсте активности у образовно-васпитном раду: Настава се одвија кроз 
анализу текстова и примера, контрастирање истих, израду вежбања, дијалог, 
демонстративни рад, такође рад у паровима, тимски или самостални рад. Могућа 
корелација са осталим предметима. 
 IV разред природно-математички смер 
Обавезни садржаји: Широка употреба језичких вештина, владање граматичким 
правилима и познавање изузетака, самостално превођење краћих текстова са 
енглеског језика на српски језик и обрнуто. 
Слободни садржаји:  Одабраниодломци из књижевности на енглеском језику 
или часописа и дневне штампе, њихова језичка и садржајна анализа.  
Годишњи фонд: 64 часа  
Основни облици извођења програма: Фронтални и комбиновани ( дијалог, рад 
у паровима, групама, дедукција, самостални, истраживачки рад ученика) 
Начин и поступак остваривања наст. плана и програма: Комбиновани метод 
рада у зависности од врсте активности  
Врсте активности у образовно-васпитном раду: Настава се одвија кроз 
анализу текстова и примера, контрастирање истих, израду вежбања, дијалог, 
демонстративни рад, такође рад у паровима, тимски или самостални рад. 

 

Допунска и додатна настава 

План за допунску и додатну наставу на годишњем нивоу биће сачињен на 
основу Стручног упутства о начину израде школске документације  
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр.119-01-346/1/2014-01 
од 27.8.2014.године, а према задужењима наставника по 40-часовној недељи у 
свакој школској години.  

Допунска настава за сва четири разреда прати наставни програм и потребе 
ученика.Наставне теме стога нису наведене, а садржај часова ће бити 
евидентиран у књизи осталих облика васпитно-образовног рада. 

План за часове додатне наставе прави се у складу са потребама и 
интересовањима ученика. Исти може обухватити теме из савременог 
живота,књижевности,  историје и културе земаља са енглеског говорног 
подручја или рад са ученицима у сврху припреме за такмичење или пријемни 
испит у четвртом разреду. Додатна настава за први разред обухвата пропратни 
материјал уз комплет за први разред намењен ученицима са већим 
способностима. 
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Припремна настава, у зависности од тога да ли је у питању ванредни, 
поправни или разредни испит реализује се у сарадњи са предметним 
наставником и потребама ученика који се за исти спрема.  

Праћење и вредновање постигнућа за Енглески језик у наставном 
процесу 

Праћење и вредновање постигнућа за енглески језик у наставном процесу 
базира се на следећој правној регулативи: 

• Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и 
васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 82/2015)  

• Стандарди квалитета рада установе,  
• Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог 

професионалног развоја,и 
• Критеријума за оцењивање ученика у настави Енглеског језика, 

дел.бр.533/8.12.2017. 

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 
обухвата праћење: 

1. практичног рада, 
2. активности на часу, 
3. резултата рада, а нарочито излагања и представљања (изложба 

радова, резултати истраживања, модели, цртежи, постери...),  
4. учешћа у дебати и дискусији,  
5. писања есеја, домаћих задатака , 
6. збирке одабраних ученикових продуката рада ‒ портфолија, у 

складу са програмом предмета...  
7.  учешће у активностима самовредновања и вршњачког 

вредновања; 
8. учешће и ангажовање у различитим облицима групног рада и на 

пројектима, укључујући и интердисциплинарне пројекте, 
9. резултате са тестова, писмених задатака, 

док  се наставник води КОМПЕНТЕНЦИЈАМА ЗА ПОУЧАВАЊЕ И 
УЧЕЊЕ које укључују: 

Планирање 
• Планира различите начине праћења и вредновања рада и 

напредовања ученика  
Реализација 
• Прати и вреднује постигнућа ученика, примењујући, објективно, 

јавно, континуирано и подстицајно оцењивање, дајући потпуну и разумљиву 
повратну информацију ученицима о њиховом раду. 

Вредновање/евалуација 
• Прати и процењује различите аспекте учења и напредовања, 

користећи различите технике евалуирања. 
• Прати и вреднује ефикасност сопствених метода на основу 

ученичких постигнућа.  
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• Прати и вреднује постигнућа ученика у складу са индивидуалним 
способностима ученика, примењујући утврђене критеријуме оцењивања. 

• Прати и вреднује примену инструмената за праћење и анализирање 
рада у односу на напредовање ученика. 

• Континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи 
поступке вредновања који су у функцији даљег учења. 

• Процењује потребе ученика за додатном подршком у учењу.  
И, стандардима квалитета рада установе у области НАСТАВА И УЧЕЊЕ : 
2.6. Наставник користи поступке вредновања који су у функцији даљег 

учења  
2.6.1. Наставник оцењује у складу са Правилником о оцењивању ученика 
2.6.2. Наставник прилагођава захтеве могућностима ученика  
2.6.3. Наставник похваљује напредак ученика 
2.6.4. Наставник даје потпуну и разумљиву повратну информацију 

ученицима о њиховом раду  
2.6.5. Наставник учи ученике како да процењују свој напредак . 
     У програмима наставе и учења оријентисаних на  исходе пажљиво 

планирани исходи наставнику омогућавају да прати, вреднује и усмери 
реализацију садржаја ка остваривању исхода. 

      Ученику дају јасну слику шта се од њега очекује и омогућавају му да 
пратисопствени напредак у учењу.  

Због све важније пројектне наставе праћење и вредновање ће обухватити 
и : 

• креативне активности  
• критичко мишљење (разликовање битног од небитног, тачног од 

нетачног, уважавање контекста)  
• употребу икт-а  
• исказану предузимљивости  
• сарадничко понашање 
• исказану радозналост  
• конструктивну комуникацију . 

Критеријуми за оцењивање ученика из енглеског језика су транспарентни 
и лако доступни у документу Критеријуми за оцењивање ученика у настави 
Енглеског језика, а урађени су у складу са Правилником о општим стандардима 
постигнућа за крај општег средњег образовања и васпитања у делу 
општеобразовни предмети („Службени гласник РС“, бр. 117/2013)  и 
Правилником о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању 
(„Службени гласник РС“, бр. 82/2015)., који је заведен у Школи под деловодним 
бројем 533/8.12.2017. 

Наставни план и програм за ученике са посебним способностима за рачунарство 
и информатику остварује се у складу са: 

1. Правилником о наставном плану и програму за гимназију ("Службени 
гласник СРС – Просветни гласник", број 5/90 и "Просветни гласник", бр. 3/91, 
3/92, 17/93, 2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03,11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 11/05, 
2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 
18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16 и 13/16), у делу који се односи на природно-
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математички смер гимназије, са наставним планом и програмом за страни језик, 
те су у складу са овом одредбом и праћење и вредновање постигнућа за Енглески 
језик у наставном процесу. 

 
Други страни јeзик :  
 
НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 
 
Школски програм наставе и учења за предмет немачки језик 
 
Програм је исти за друштвено-језички и за природно-математички смер 

Први разред 
Годишњи фонд часова је 74 
Обавезни садржаји:  
1. Das muss ich haben 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 
- разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор; 
-разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским 

темама из свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 
- учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  

саговорником  о познатим темама и интересовања; 
-користи знање страног језика у различитим видовима реалне  

комуникације (електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или 
форуму, друштвене мреже); 

- опише своја и туђа интересовања и изразедопадање и недопадање уз 
једноставно образложење; 

2. Einmal um die Welt 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 
- разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста 

у циљу глобалног разумевања 
- опишусвоја и туђа интересовања и изразедопадање и недопадање уз 

једноставно образложење 
- изражава своје утиске и осећања и  образлаже мишљење и ставове у вези 

са блиским темама 
- пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео 

релевантне информације 
3. Kennst du ihn 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 
-разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се 

користи стандардни језик и разговетан изговор; 
-разуме осећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 
-указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном 

гестикулацијом и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 
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-пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог 
окружења и подручја интересовања; 

-препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, 
правила понашања, свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје 
земље и земаља чији језик учи; 

4. Was für eine Idee 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 
-разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и 

једноставна упутства у приватном, јавном и образовном контексту;  
-идентификује и разуме релевантне информације у писаним 

прототипским документима (писмима, проспектима) и другим нефикционалним 
текстовима (новинским вестима, репортажама и огласима);  

-излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из 
домена личног интересовања); 

-описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –
120 речи); 

5. Wenn ich das schaffe 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 
-изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом 

текста, бројем саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у 
вези са општим садржајем; 

-проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми 
основну поруку и суштинске информације; 

-користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, 
прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од 
два до три минута; 

-препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа 
паравербална и невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и 
паравербална средства: гест, мимика, просторни односи међу говорницима, 
итд.); 

-пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, 
стипендије или омладинске послове);   

6. Damals durfte man das nicht... 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој 

комуникацији: 
-изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом 

текста, бројем саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у 
вези са општим садржајем; 

-проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми 
основну поруку и суштинске информације; 

-описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи 
своје утиске и мишљења; 

-описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –
120 речи); 

-описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 

Други разред 
Годишњи фонд часова је 70 
Обавезни садржаји:  
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Mein Vorbild, mein Idol, meine Heldin, mein Held      
Lasst mich doch erwachsen werden!      
Ein toller Film!      
Intelligenz und Gedächtnis      
Weißt du, wer das erfunden hat?      
Wo ist Atlantis? Wer oder was war El Dorado?      
Landeskunde 
Projekt 
Исходи:  
ученици ће бити у стању да: 
-  причају о одређеном догађају, о својим узорима, да опишу особу или 

предмет  
-  говоре о празницима и прославама, о врстама спорта, о забранама и 

како да дају савете  
-  кажу нешто о садржају филма и  свој суд о филмовима 
-  да опишу своје свакодневне активности 
-  да дискутују о предностима и манама рачунара 
-  да говоре о измишљеним догађајима, да говоре о жељама и плановима, 

да дају свој суд о одређеним активностима 
-  да воде дневник 
- граматичке области за исказивање услова и жеља, да наведу 

противаргументе користећи концесивне реченице, коришћење релативних 
реченица и пасива презента,  правила везана за повратне глаголе, глаголе који 
захтевају датив и акузатив и глаголе са инфинитивским конструкцијама као и 
употребу коњунктива, употребу месних и временских  прилога, употребу 
придева, употребу индиректних реченица, употребу заменица   

Трећи разред 
Годишњи фонд часова је 72 
Обавезни садржаји:  
Tier und Mensch 
Das finde ich lustig 
Ich weiss, woran du denkst... 
Es muss etwas getan werden 
Miteinander 
Wenn das wahr wäre, ...     
Исходи:  
ученици ће бити у стању да: 
-  да извештавају о одређеном догађају 
- да описују ситуације, да се снађу у непознатим ситуацијама 
- да причају о циљевима и плановима и дају савете 
- да развију свест о важности заштите животне средине 
- да описују графиконе 
- да причају о надама и разочарењима 
- да описују особе 
- да изражавају сумње и претпоставке 
- граматичке области 
употреба глаголских времена, временске реченице, заменички прилози, 

пасив са модалним глаголима, предлози, кондиционалне реченице, релативне 
реченице, придевска деклинација, повратне заменице и коњунктив  
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Четврти разред 
Годишњи фонд часова је 64 
Обавезни садржаји:  
Gut und Böse 
Das ist dein gutes Recht! 
Wenn er schneller gelaufen wäre,... 
Was wird die Zukunft bringen? 
Gefeierte Musiker, begeisternde Konzerte 
Die Arbeit ist interessanter, als ich gedacht habe 
Исходи:  
ученици ће бити у стању да: 

-  говоре о филмским личностима, у непријатним сизуацијама, о кривици и 
одговорности, о прогнозама за будућност, о грешкама из прошлости, о 
музици и култури и како да се припреме за интервју за посао 

-  дају савете и предлоге, да критикују и да реагују на критику, да воде 
дијалог у продавници, да изразе намере, мишљења, дају обећања 

- граматичке области пасив прошлих времена и конкурентне форме пасива, 
поименичени придеви и партиципи, релативне реченице, коњунктив, 
перфекат са модалним глаголима, зависне реченице, придевска 
деклинација и валентност именица и глагола.  

ПЛАН РАДА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

Општи циљ наставе: 

Додатна настава намењена је ученицима који желе да прошире  знање немачког 
језика. Настава се изводи у циљу систематизације наставних 
садржаја предвиђених Наставним планом и програмом. 
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 30 
Број ученика: у зависности од интересовања. 
План 
На часовима ће бити обрађени садржаји из следећих наставних тема  
 
Први разред 
Das muss ich haben 
Einmal um die Welt 
Kennst du ihn 
Was für eine Idee 
Wenn ich das schaffe 
Damals durfte man das nicht... 
 
Други разред 
Mein Vorbild, mein Idol, meine Heldin, mein Held      
Lasst mich doch erwachsen werden!      
Ein toller Film!      
Intelligenz und Gedächtnis      
Weißt du, wer das erfunden hat?      
Wo ist Atlantis? Wer oder was war El Dorado?  
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Трећи разред 
Tier und Mensch 
Das finde ich lustig 
Ich weiss, woran du denkst... 
Es muss etwas getan werden 
Miteinander 
Wenn das wahr wäre, ...     
 
Четврти разред 
Gut und Böse 
Das ist dein gutes Recht! 
Wenn er schneller gelaufen wäre,... 
Was wird die Zukunft bringen? 
Gefeierte Musiker, begeisternde Konzerte 
Die Arbeit ist interessanter, als ich gedacht habе 

ПЛАН РАДА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ НЕМАЧКОГ ЈЕЗИКА 

Општи циљ наставе: Допунска настава помаже ученицима да се укључе у 
редован рад и лакше савладају садржаје предвиђене Наставним планом и 
програмом. 
Специфични циљеви: У зависности од степена знања ученици увежбавају 
основну 
комуникацију, граматичке структуре, развијају вештине читања, усменог и 
писменог 
разумевања и изражавања. 
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 30 
Број ученика:  Ученици долазе према потреби, тако да је немогуће предвидети 
прецизан број ученика. 
Начин евалуације: Евалуација успешности допунске наставе обавља се 
континуирано, увидом у педагошку документацију. 
План 
На основу праћења постигнућа ученика, биће обрађени садржаји из следећих 
наставних тема  

Први разред 

Das muss ich haben 
Einmal um die Welt 
Kennst du ihn 
Was für eine Idee 
Wenn ich das schaffe 
Damals durfte man das nicht... 

Други разред 

Mein Vorbild, mein Idol, meine Heldin, mein Held      
Lasst mich doch erwachsen werden!      
Ein toller Film!      
Intelligenz und Gedächtnis      
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Weißt du, wer das erfunden hat?      
Wo ist Atlantis? Wer oder was war El Dorado?  

Трећи разред 

Tier und Mensch 
Das finde ich lustig 
Ich weiss, woran du denkst... 
Es muss etwas getan werden 
Miteinander 
Wenn das wahr wäre, ...     
 
Четврти разред 
 
Gut und Böse 
Das ist dein gutes Recht! 
Wenn er schneller gelaufen wäre,... 
Was wird die Zukunft bringen? 
Gefeierte Musiker, begeisternde Konzerte 
Die Arbeit ist interessanter, als ich gedacht habе 

 
ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК 

 
Циљ учења изборног програма другистрани језик је да ученик усвајањем 

функционалних знања о језичком систему и култури и унапређивањем стратегија 
учења страног језика развије комуникативну компетенцију, оспособи се за 
писмену и усмену комуникацију и развија сазнајне и интелектуалне способности, 
као и хуманистичке, моралне и естетске ставове. 
  
  Програм је исти за друштвено-језички и за природно-математички смер 
 
Први разред 
Годишњи фонд часова је 74 
Обавезни садржаји:  
 
1.   Leçon 1. Un cousin inconnu – Непознати рођак 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
 
− реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима у 

образовном контексту; 
− разуме, уз евентуалну претходну припрему, основну поруку краћих излагања 

о познатим темама у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 
− разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама 

из свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 
− препознаје најучесталије врсте текстова на основу њихових карактеристика; 
 
2. Leçon - Le bac d’abord – Матура пре свега 
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По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
− разуме информације о познатим и блиским садржајима и једноставна упутства 

у приватном, јавном и образовном контексту; 
− разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео материјала; 
- разуме краћу личну поруку упућену у сврху кореспонденције; 
- користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене 
мреже); 

- користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији 
језик учи. 

 
3.  Leçon - Patience!... -  Стрпљења!... 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
 
− учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  

саговорником  о познатим темама и интересовања; 
− користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту; 
− пише белешке, једноставне поруке и лична писма да би тражио или пренео 

релевантне информације користећи стандардне формуле писаног изражавања; 
 
4. Leçon 4 - Un imprévu – Неочекиван 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 

- описује себе и своје окружење, догађаје у садашњости, прошлости и 
будућности у свом окружењу; 

- изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 
 
5. Leçon 5 - C’est parti ! - Важи! 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
 

- разуме кратке и једноставне текстове који садрже упутства и савете у циљу 
детаљног разумевања (уз визуелну подршку); 

-  разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и 
позната лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, 
стрипови). 

- излаже унапред припремљену кратку презентацију на одређену тему (из домена 
личног интересовања). 

 
6. Leçon 6 – Envie d’agir – Жеља за реаговањем 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
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- доводи у везу, ослањајући се на општа знања и искуства, непознате елементе 
поруке, на основу контекста, и памти, репродукује и контекстуализује њене 
битне елементе. 

- разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у 
циљу глобалног разумевања 

 
7. Leçon 7 – Les jeunes de banlieue - Млади из предграђа 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
− користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације 

(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене 
мреже); 

− користи савремене видове комуникације у откривању културе земаља чији 
језик учи; 

− препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота 
земље и земаља чији језик учи; 

 
8. Leçon 8 – Un projet en Afrique – Пројекат у Африци 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
− изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са блиским темама; 
− излаже основни садржај писаних, илустрованих и усмених текстова о 

познатим темама; 
− описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (70-90 речи) 

користећи фреквентне речи и изразе; 
− описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи)  

 
9. Leçon 9 – Il faut que ça bouge! – Нека се мрда! 
 
По завршеној теми/области ученици су у стању да у усменој и писменој 
комуникацији: 
- Опишу сталне, уобичајене догађаје / активности користећи неколико везаних 

исказа; 
- разумеју и реагују наједноставније исказе који се односе 

наинтересовањаиизражавањедопадања и недопадања; 
- опишу своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз 

једноставно образложење; 
 

Граматичке области 

Глаголски начини и времена: сложени перфект, имперфект, Упитно-
односне заменице, прилози за време (il y a, depuis, ça fait….. que), глаголски 
начини и времена: Le plus-que-parfait, слагање партиципа прошлог са субјектом 
(Accord des participes passés), индиректан говор (декларативни, интерогативни, 
екскламативни и императивни модалитет), заменице: личне ненаглашене и 
наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат, футур прости и 
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блиско будуће време, пасив, реченице са презентативима c’est..., 
најфреквентнији униперсонални глаголи, субјунктив,  

 
Други разред 
Годишњи фонд часова је 70 
Обавезни садржаји:  
1. Un bon pub 
2. Еn direct 
3. Un projet ambitieux 
4. Nostalgie... 
5. Bravo! 
6. А nous la liberte 
 
Исходи:  
ученици ће бити у стању да: 
-  просуђује и критикује на задату тему 
- саветује и предлаже неке своје идеје 
- искаже своју сумњу или извезност 
- постави неки услов за извршење неке друге радње 
- искаже своје жаљење у вези са нечим 
- честита рођендан, прославу и сл. 
- напише писмо 
- исрази своје задовољство 
- граматичке области: показне заменице, сложено-односне заменице, 
кондиционал садашњи и прошли, суперлатив придева, прва и друга хипотеза, 
супротне реченице (зависне и независне), последичне реченице, намерне 
реченице, негација 
 
Трећи разред 
Годишњи фонд часова је 72 
Обавезни садржаји:  
1. L`amour de soi 
2. L`amour des autres 
3. L`amour avec un grand “A” 
4. Voyages 
5. Exploits 
 
Исходи:  
ученик ће бити у стању да: 
- eвоцира успомене 
- смешта догађаје у време и простор 
- опонира, приговара и пореди 
- прича о својим интересима 
- постави питање 
- говори о свом физичком стању и етици 
- говори о својим односима са другима 
- започне, настави и заврши разговор: промени тему 
- говори о својим осећањима и надањима 
- оклева и да се ангажује 
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-  граматичке области: сложени перфекат, прости перфекат, плусквамперфекат, 
компаратив и суперлатив придева, супротне реченице, упитни модалитет, личне 
заменице и дупла прономинализација, садашњи и прошли субјунктив 
 
 
Четврти разред 
Годишњи фонд часова је 64 
Обавезни садржаји:  
 
1. Passions 
2. Reves et utopies 
3. Le monde de demain 
4. Notre avenir 
 
Исходи:  
ученик ће бити у стању да: 
 
- говори о својим интересовањима 
- искаже своје усхићење или своју незаинтересованост 
- искаже своје маштање и снове 
- устукне, приђе и увери  се у нешто 
- се пројектује у будућност 
- се уплаши и да стекне поверење у неког 
- испланира нешто  
-  обећа нешто, искаже своје намере и своја надања 
 
- граматичке области показне и односне заменице, условне реченице, партицип 
садашњи и герундив, футур прости и футур антериорни, намерене реченице, 
узрочне и последичне реченице, неодређене заменице. 
 
КАКО СЕ ПРАТИ И ВРЕДНУЈЕ РАЗВОЈ ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА 

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

• Развој компетенција наставници прате заједно са својим ученицима. 
• Наставници сарађују и заједнички процењују развој компетенција код 

својих ученика. 
• Процес праћења је по карактеру пре формативан него сумативан. 
• У проценама се узимају у обзир разноврсни примери који илуструју 

развијеност компетенције. 
• У процењивању се узимају у обзир и самопроцене ученика и вршњачке 

процене, а не само процене наставника. 
• Велики значај се придаје квалитативним, уместо претежно 

квантитативним подацима и показатељима. 
• Процена садржи опис јаких и слабијих страна развијености компетенције 

и предлоге за њено даље унапређивање, а не само суд о нивоу 
развијености. 
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Додатна настава 
 

Општи циљ наставе: Припрема ученика за такмичење из француског 
језика, припрема за полагање пријемног испита из француског језика на 
Филолошком факултету. 

 
Специфични циљеви: Додатна настава намењена је ученицима који желе 

да прошире и продубе знање француског језика. Настава се изводи у циљу 
систематизације наставних садржаја предвиђених Наставним планом и 
програмом за средњу школу. 

 
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 32 
Циљна група: ученици четвртог разреда. 
Број ученика: у зависности од интересовања. 
Програм рада: 

1. Средства за наглашавање реченичних делова - позиционо наглашавање: 
Alors, cette 

1. chanson, elle vous plaît? Elles, on ne veut plus les voir! 
2. Презентативи: C'est... Voici/Voilà... Il y a... 
3. Мушки и женски род именица 
4. Множина именица 
5. Описни придеви(род, број  и место придева) 
6. Неодређени и одређени члан 
7. Изостављање члана 
8. Партитивни или деони члан 
9. Партитивно DE 
10. Личне заменице 
11. Бројеви 
12. Заменице у служби директног објекта 
13. Заменице у служби индиректног објекта 
14. ЗаменицеEN иY 
15. Презент 
16. Блиско будуће време, блиско прошло време- Futur proche, Passé récent 
17. Сложени перфекат- Passé composé 
18. Имперфекат- Imparfait 
19. Плусквамперфекат- Plus-que-parfait 
20. Просто будуће време- Futur simple 
21. Кондиционал презента- Conditionnel présent 
22. Императив- Impératif 
23. Партицип презента и герунд- Participe présent, Gérondif 
24. Пасив 
25. Средства за исказивање временских и просторних односа: 
26. pendant, de ... à, depuis, il y a.. ; 
27. près de ..., loin de..., au milieu de... au sommet de..., le long de..., au bord de... . 
28. Модалитет реченица: индиректни говор 
29. Средства за исказивање аргумената и логичких односа: 
30. comme,parce que, puisque, c’est pourquoi, pourtant, à cause de / grâce à , pour, 

pour que, 
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31. d’abord, ensuite, enfin 
32. Зависне реченицеLa concession, l'opposition, la comparaison 
33. Зависне реченицеLe but, la conséquence 
34. Предлози 
35. Прилози 
36. Рекапитулација 

 
 
Допунска настава 
 
Општи циљ наставе: Допунска настава помаже ученицима да се укључе у 
редован рад и 
лакше савладају садржаје предвиђене Наставним планом и програмом. 
Специфични циљеви: У зависности од степена знања ученици увежбавају 
граматичке структуре, развијају вештине читања, усменог и писменог 
разумевања и изражавања. 
 
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 35 
 
Циљна група: Настава је намењена ученицима првог, другог, трећег и четвртог 
разреда који у редовној настави имају потешкоће у раду или су из оправданих 
разлога дуже изостали са часова редовне наставе. 
Број ученика: С обзиром на то да је рад на часовима допунске наставе 
индивидуалан, ученици 
долазе према потреби, тако да је немогуће предвидети прецизан број ученика. 
Начин евалуације: Евалуација успешности допунске наставе обавља се 
континуирано, 
увидом у педагошку документацију. 
 
ПЛАН ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ЗА 1. 2. 3. и 4. РАЗРЕД 
 
Глагол и глаголска времена(les verbes irréguliers; présent, passé récent, futur proche, 
futur simple, conditionnel présent ; conditionnel passé, passé composé, imparfait, 
gérondif, impératif; poser une question). 
 
12 часова 
 
Детерминанте, именице, придеви и заменице (l'article défini/indéfini/partitif, le 
féminin et le pluriel des adjectifs et des noms, les adjectifs 
possessifs/démonstratifs/numéraux; la comparaison; les pronoms 
personnels/relatifs/démonstratifs/objet direct et indirect, En/Y). 
 
12 часова 
 
Зависне реченице (l'hypothèse, l'opposition, la conséquence; le but, la négation; 
l'intonation: regret, reproche). 
 
6 часова 
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Вокабулар (школа, дружење, спорт, породица, празници, просторије у кући, 
обавезе у кући, одећа, сналажење у простору, важне установе у окружењу, 
годишња доба, месеци, дани у недељи, делови дана, делови тела, време 
(метеоролошко, хронолошко), бројеви, храна). 
 
5 часова 
 
Укупан број часова: 35 

 
РУСКИ ЈЕЗИК 
 
Програм је исти за друштвено-језички и за природно-математички смер 
 
Први разред 
Годишњи фонд часова је 74 
Обавезни садржаји: 
1. Встреча 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
- разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи 
стандардни језик и разговетан изговор; 
-разуме краће текстове (дужине око 120 речи) о конкретним, блиским темама из 
свакодневног живота, ослањајући се и на претходно стечена знања; 
- учествује у кратким дијалозима, размењује информације и мишљење са  саговорником  
о познатим темама и интересовања; 
-користи знање страног језика у различитим видовима реалне  комуникације 
(електронске поруке, СМС поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже); 
- опише своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно 
образложење; 
2. Породица 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
- разуме општи садржај и основну поруку из краћег информативног текста у циљу 
глобалног разумевања 
- опишу своја и туђа интересовања и изразе допадање и недопадање уз једноставно 
образложење 
- изражава своје утиске и осећања и  образлаже мишљење и ставове у вези са блиским 
темама 
- пише белешке, поруке и лична писма да би тражио или пренео релевантне 
информације 
3. Природа 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
-разуме основну поруку краћих излагања о познатим темама у којима се користи 
стандардни језик и разговетан изговор; 
-разуме осећања, жеље, потребе исказане у краћим текстовима; 
-указује на значај одређених исказа и делова исказа пригодном гестикулацијом и 
мимиком или наглашавањем и интонацијом. 
-пише на разложан и једноставан начин о блиским темама из свог окружења и подручја 
интересовања; 
-препознаје и разуме, у оквиру свог интересовања, знања и искуства, правила понашања, 
свакодневне навике, сличности и разлике у култури  своје земље и земаља чији језик 
учи; 
4. Счастливого пути 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
-разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна 
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упутства у приватном, јавном и образовном контексту;  
-идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским документима 
(писмима, проспектима) и другим нефикционалним текстовима (новинским вестима, 
репортажама и огласима);  
-излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног 
интересовања); 
-описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи); 
5. Историја 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
-изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, бројем 
саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 
садржајем; 
-проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и 
суштинске информације; 
-користи циљни језик као језик комуникације у образовном контексту, прилагођавајући 
свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од два до три минута; 
-препознаје различите стилове комуникације и најфреквентнија пратећа паравербална и 
невербална средстава (степен формалности, љубазности, као и паравербална средства: 
гест, мимика, просторни односи међу говорницима, итд.); 
-пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или 
омладинске послове);   
6. Спорт 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
-изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, бројем 
саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 
садржајем; 
-проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и 
суштинске информације; 
-описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје утиске и 
мишљења; 
-описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи); 
-описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 
7. Искусство 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
-изводи закључке после слушања непознатог текста у вези са врстом текста, бројем 
саговорника, њиховим међусобним односима и намерама, као и у вези са општим 
садржајем; 
-проналази, издваја и разуме у информативном тексту о познатој теми основну поруку и 
суштинске информације; 
-описује догађаје и саопштава садржај неке књиге или филма, износећи своје утиске и 
мишљења; 
-описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи); 
-описује утиске, мишљења и осећања (обима 80–100 речи); 
8. Наука 
По завршеној теми/области ученик је у стању да у усменој и писменој комуникацији: 
-разуме информације о релативно познатим и блиским садржајима и једноставна 
упутства у приватном, јавном и образовном контексту;  
-идентификује и разуме релевантне информације у писаним прототипским документима 
(писмима, проспектима) и другим нефикционалним текстовима (новинским вестима, 
репортажама и огласима);  
-излаже унапред припремљену краћу презентацију на одређену тему (из домена личног 
интересовања); 
-описује особе и догађаје поштујући правила кохерентности (обима 100 –120 речи); 
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Исходи:  
ученици ће бити у стању да: 
-  причају о одређеном догађају, о својим узорима, да опишу особу или предмет  
-  говоре о празницима и прославама, о врстама спорта, о забранама и како да дају савете  
-  кажу нешто о садржају филма и  свој суд о филмовима 
-  да опишу своје свакодневне активности 
-  да дискутују о предностима и манама рачунара 
-  да говоре о измишљеним догађајима, да говоре о жељама и плановима, да дају свој 
суд о одређеним активностима 
-  да воде дневник 
 
- граматичке области за исказивање услова и жеља, да наведу противаргументе 
користећи концесивне реченице, коришћење релативних реченица и пасива презента,  
правила везана за повратне глаголе, глаголе који захтевају датив и акузатив и глаголе са 
инфинитивским конструкцијама као и употребу месних и временских  прилога, 
употребу придева, употребу индиректних реченица, употребу заменица   
 
 
Основни облици извођења програма:  Програм се изводи на часовима редовне наставе 
два пута недељно по утврђеном распореду и на часовима допунске наставе једанпут 
недељно у договору са ученицима. 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  Наставни план и 
програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује се уз 
употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:  Настава се одвија кроз вербалне 
методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне и игровне активности и практичан 
рад.  
 
ДРУГИ  РАЗРЕД  –  ОБА СМЕРА 
Обавезни садржај:  Усавршавање језиких вештина и усложњавање граматике, читање 
стилских текстова и превођење. Коришћење двојезичних речника. Обрада одабраних 
књижевних дела, прилагођених настави страног језика, из класичне руске књижевности. 
Слободни садржаји:  Пројекција филмова у оквиру већ обрађене тематике, разговор о 
уметничкој форми и употреби језика. 
Годишњи фонд:  За реализацију наставног плана и програма предвиђено је 70 часова 
наставе. 
Основни облици извођења програма:  Програм се изводи на часовима два пута 
недељно по утврђеном распореду.  
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  Наставни план и 
програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује се уз 
употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:  Настава се одвија кроз вербалне 
методе, рад на тексту, писане радове, рад у паровима и рад у групама.  
 
ТРЕЋИ  РАЗРЕД- ОБА СМЕРА 
Читање стилских текстова и превођење. Коришћење двојезичних речника. Обрада 
одабраних одломака из књижевних дела класичне руске књижевности.Већа пажња се 
посвећује лексици и говорном чину, развијању говора и сналажењу у одређеним 
конкретним животним ситуацијама. 
Обавезни садржај:  Усавршавање језиких вештина и усложњавање граматике и 
лексике.Обзиром на то да је уџбеник помало тематски,а самим тим и лексички 
превазиђен,често се врши одабир текстова са интернета у оквиру већ обрађене тематике, 
њихова анализа и разговор о садржају. 
Годишњи фонд:  За реализацију наставног плана и програма предвиђено је 70 часова 
наставе.  
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Основни облици извођења програма:  Програм се изводи на часовима редовне наставе 
два пута недељно по утврђеном распореду.  
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  Наставни план и 
програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује се уз 
употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:  Настава се одвија кроз вербалне 
методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне и игровне активности и практичан 
рад.  
Читање стилских текстова и превођење. Коришћење двојезичних речника. Обрада 
одабраних одломака из књижевних дела класичне руске књижевности. 
 
 
ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД-ОБА СМЕРА 
Обавезни садржај:  Усавршавање језиких вештина и усложњавање граматике - одабир 
текстова са интернета у оквиру већ обрађене тематике, њихова анализа и  
покушај да се научена лексика примени на конкретне животне ситуације. 
Годишњи фонд:  За реализацију наставног плана и програма предвиђено је 64 часа 
наставе.  
Основни облици извођења програма:  Програм се изводи на часовима редовне наставе 
два пута недељно по утврђеном распореду.  
Ученици се припремају за Општинско такмичење у страном језику које се спроводи у 
априлу месецу.Тада се са одабраним ученицима на часовима додатне наставе понављају 
поједине граматичке и лексичке јединице. 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  Наставни план и 
програм се изводи у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује се уз 
употребу текстуалних, аудитивних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:  Настава се одвија кроз вербалне 
методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне и игровне активности и практичан 
рад.  
 
ПЛАН РАДА ЗА ДОДАТНУ НАСТАВУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 
Општи циљ наставе: 
Додатна настава намењена је ученицима који желе да прошире  знање руског језика. 
Настава се изводи у циљу систематизације наставних 
садржаја предвиђених Наставним планом и програмом. 
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 30 
Број ученика: у зависности од интересовања. 
План 
На часовима ће бити обрађени садржаји из следећих наставних тема и које уједно 
представљају припрему ученика четвртог разреда за градско такмичење из страних 
језика. 
 
- понављање именица и придева, слагање са бројевима 
- глаголи и сви глаголски облици 
- заменице, подела, употреба 
- најчешћа употреба предлога са падежима 
- глаголи кретања 
- компарација придева 
- именице, подела, врсте и употреба 
- основи синтаксе 
- на часовима урадити текстове са претходних такмичења и извршити њихову анализу 
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ПЛАН РАДА ЗА ДОПУНСКУ НАСТАВУ ИЗ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
Општи циљ наставе: Допунска настава помаже ученицима да се укључе у редован рад 
и лакше савладају садржаје предвиђене Наставним планом и програмом. 
Специфични циљеви: У зависности од степена знања ученици увежбавају 
основнукомуникацију, граматичке структуре, развијају вештине читања, усменог и 
писменогразумевања и изражавања. 
Недељни фонд часова: 1 
Годишњи фонд часова: 30 
Број ученика:  Ученици долазе према потреби, тако да је немогуће предвидети 
прецизан број ученика. 
Начин евалуације: Евалуација успешности допунске наставе обавља се континуирано, 
увидом у педагошку документацију. 
План 
На основу праћења постигнућа ученика, биће обрађени садржаји из следећих наставних 
тема.  
 
- именице, подела, промена 
- класификација именица по роду, броју и падежу 
- бројеви (од 1 до 100), слагање бројева са придевом и именицом 
- компаратив придева и прилога, његова употреба 
- суперлатив, његова употреба 
- глаголи кретања 
- директан и индиректан говор 
- личне и присвојне заменице 
 
 
Допунска настава се изовди углавном у првом разреду јер ученици из осмогодишњих 
школа долазе са слабим предзнањем.  
Са ученицима другог, трећег и четвртог разреда настава се изводи по потреби, у 
договору са ученицима, када они изразе интересовања. 

. 

 
Латински јeзик 

Циљ учења латинског језика јесте да се ученик усвајањем функционалних знања 
о језичком систему латинског језика и римској култури оспособи за разумевање, 
превођење и интерпретацију прилагођеног текста, препознавање утицаја латинског 
језика на уобличавање лексике и фразеологије у савременим језицима и уочавање 
значаја  културног наслеђа античке културе. 

Школски програм наставе и учења за предмет латински језик 

Први разред 
Годишњи фонд: 74 часа 

Програм за први разред реализоваће се у оквиру редовне, допунске и додатне 
наставе, као и кроз угледне часове. Садржаји ће бити прилагођени индивидуалним 
потребама ученика. 
 
Исходи 
По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању да: 
- чита правилно уочавајући специфичности изговора и правописа; 
- одређује самостално врсте речи разликујући номиналне и вербалне категорије; 
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- анализира морфолошки и ситаксички реченицу; 
- препознаје основне истоветности, сличности и разлике упоређујући граматику 
матерњег језика и латинског, односно страног и латинског језика; 
- користи самостално двојезичне речнике; 
- преводи уз помоћ наставника или речника једноставне реченице са латинског на 
матерњи језик и обрнуто; 
- разуме и преводи уз помоћ наставника или речника прилагођен текст са латинског на 
матерњи језик; 
- саставља кратке реченице на латинском језику, попуњавајући текст или повезује 
делове текста; 
- исказује свој утисак о тексту позивајући се на сам текст и интерпретира га својим 
речима, реферирајући на ситуације из окружења као и на друга искуства и знања; 
- усваја одређени фонд речи и израза релевантан за будуће образовање и боље 
разумевање терминологије у свим доменима живота; 
- препознаје и разуме на основу латинских речи и израза значење речи у матерњем и 
другим језицима; 
- препознаје повезаност прошлости и садашњости уочавајући сличности и разлике у 
културама; 
- препознаје тековине и значај античке цивилизације; 
- цитира и употребљава једноставне изреке у конкретним ситуацијама; 
- проширује свој речник и оплемењује и негује културу говора и изражавања; 
- интегрише пређено и ново градиво; 
- развија систематичност, самосталност и одговорност у раду; 
- уочава неопходност континуираног учења. 

Кључни појмови садржаја: латински језик, изговор, вокабулар, номиналне 
категорије, вербалне категорије, римска књижевност и култура. 

Граматичке теме: писмо, изговор и нагласак; врсте речи (променљиве и 
непроменљиве); деклинације; компарација придева; помоћни глагол; конјугације 
(времена и стања); предлози; синтакса појединих падежа. 

Теме из културне историје: римски форум; одевање; римске државне 
институције и римска имена; позориште и игре; римска религија и култови; терме; 
римска војска; хеленистичка култура и Родос; римске провинције. 

Садржаји 
- Латински језик и његова распрострањеност. 
- Абецеда, изговор, нагласак, квантитет слога.  
- Врсте речи и њихова промена. 
- Категорије номиналне и вербалне промене. 
- Деклинације именица и придева. 
- Најважнији изузеци у деклинацији. 
- Компарација придева. 
- Суплетивна и описна компарација. 
- Заменице: личне, лична-повратна, присвојне, присвојна-повратна, показне, упитне, 
односна. 
- Бројеви: основни и редни. 
- Индикатив времена презентске основе актива и пасива свих конјугација и глагол esse. 
- Индикатив времена перфекатске основе. 
- Индикатив сложених врамена. 
- Императив презента. 
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ДРУГИ РАЗРЕД – ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР 
 
ЦИЉ  И  ЗАДАЦИ  ПРЕДМЕТА 
 

- Оспособљавање ученика за разумевање и самостално превођење прилагођеног 
текста са латинског на српски језик и обратно,  усвајањем функционалних 
знања о језичком систему латинског језика и римској култури.                                            

- Указивање на повезаност латинског са савременим језицима и препознавање 
утицаја латинског језика на уобличавање лексике и фразеологије у 
савременим језицима. 

- Упознавање ученика са римском, односно античком културом 
- Савлађивањем наставних програма који воде овим циљевима ученици ће 

напредовати у разумевању граматичких модела у српском језику и страним 
језицима које изучавају или ће изучавати; изградиће представу о коренима 
западне културе и модерним европским језицима који су повезани са римском 
културом и латинским језиком. 

 
УЏБЕНИК 
ЛАТИНСКИ ЈЕЗИК II; аутори: МАРЈАНЦА ПАКИЖ, ТАЊА КИСЕЛИЧКИ ВАШ, 
МИЛИЦА КИСИЋ; издавач: ЗАВОД ЗА УЏБЕНИКЕ И НАСТАВНА СРЕДСТВА, 
БЕОГРАД 
Годишњи фонд часова: 70 часова 
Програм за други разред реализоваће се у оквиру редовне и допунске наставе, 
као и кроз угледне часове. Садржаји ће бити прилагођени индивидуалним 
потребама ученика. 
Граматичке теме:  
Пасив; Депонентни и семидепонентни глаголи; Неправилни глаголи 
Инфинитиви; Инфинитивске конструкције; Партиципи; Партиципске 
конструкције; Герундив и Перифрастична пасивна конјугација; Герунд; 
Независни конјунктив; Конјунктив у зависној реченици и Слагање времена; 
Зависне реченице. 
Теме из културне историје: 
Римска комедија; Историографија; Поезија; Гај Јулије Цезар; Марко Тулије 
Цицерон; Сингидунум; Митологија; Луције Анеј Сенека. 
Садржаји: 

1. Обнављање градива првог разреда- номинална категорија 
2. Обнављање градива првог разреда- вербална категорија 
3. Обнављање -Пасив 
4. Депонентни и семидепонентни глаголи 
5. Инфинитиви (презента, перфекта и футура у активу и пасиву)  
6. Инфинитивске конструкције: Акузатив са инфинитивом и Номинатив са 

инфинитивом 
7. Неправилни глаголи:-volo, nolo, malo; fero; eo; esse и сложенице 
8. Партиципи (перфекта, футура и презента) 
9. Партиципске конструкције: Аблатив апсолутни и Перифрастична 

конјугација активна 
10. Герундив и Перифрастична конјугација пасивна 
11. Герунд 
12. Независни конјунктив 
13. Конјунктив у зависној реченици и Слагање времена 
14. Зависне реченице  
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План допунске наставе за II разред 
Смер: друштвено - језички  
1. Пасив-презент, футур I, имперфекат 
2. Пасив-перфекат плусквамперфекат, футур II 
3. Инфинитив презента пасива 
4. Депонентни  и семидепонентни глаголи 
5. Акузатив с инфинитивом 
6. Инфинитиви-презент, перфекат, футур/актив, пасив 
7. Номинатив с инфинитивом 
8.   Неправилни глаголи volo, malo, nolo 
9. Партицип презента 
10. Аблатив апсолутни 
11. Сложенице глагола-sum, esse, fui; fero,ferre, tuli , latum; ео, ire, ii, itum 
12. Партицип футура; перифрастична конјугација активна 
13. Герунд, неодређене заменице, герундив 
14. Конјуктив-грађење 
15. Consecutio temporum 
16. Реченице уз: verba postulandi, curandi, impediendi, timendi 
17. Зависне реченице 
Основни облици извођења програма: Програм се изводи на часовима редовне наставе 
два пута недељно по утврђеном распореду и на часовима допунске наставе једном 
недељно, у договору са ученицима. 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  Наставни план и 
програм изводи се у учионицама у којима ученици седе у паровима и реализује се уз 
употребу текстуалних и визуелних наставних средстава. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду:Настава се одвија кроз вербалне 
методе, рад на тексту, писане радове, демонстративне активности и практичан рад.  
 

 
Устав и права грађана 
 
Циљ и задаци 

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 предмета устав и права грађана 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; - усвоје 
вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;  

- развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности; 
- разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног 
уважавања и поштовања различитости; 
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 - узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају 
одговорност за личне 

одлуке;  
- унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку 

процену, примену и преношење информација из различитих извора релеватних 
за живот у демократском друштву; 

 - унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење 
аргумената. 
 
Четврти разред ,оба типа гимназије (1 час недељно, 32 часа годишње) 
 
 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Обележја Устава Републике Србије од 2006.  
- Принцип уставности и законитости 
- Уставни суд  
- Судови у Републици Србији  

2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ 
- Сувереност народа и сувереност грађана 
- Облици непосредне демократије 
- Вишестраначки систем  и избори 
- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, 

Влада, председник Републике) 
 
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  

- Лична права - Политичка права  
- Економска и социјална права 
- Права припадника националних мањина 
- Заштита уставом гарантованих права и слобода 

 4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ 
СРБИЈЕ -Уставна историја Србије 

- -Територијална  организација држава у свету  
- Територијална аутономија у Републици Србији 
- Локална самоуправа у Републици Србији 

 
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА 
 

Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и 
права грађана заснива се на потреби да ученици 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 треба настојати 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 
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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. 

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. Посебну 
пажњу треба посветити уставном судству у Републици Србији, судовима и 
јавном тужилаштву. 

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 
вишестраначког система. На крају би требално објаснити положај и улогу 
највиших органа државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, 
Влада, председник Републике). 

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 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. Треба објаснити основна обележја 
територијалне аутономије уопште и у Републици Србији. Најзад, треба 
посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у 
Републици Србији. 

С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, 
рад наставника не сме да се своди на предавања "ex 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. Потребно је 
избећи идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа 
решења, већ развијати критички и креативан однос ученика уз прихватање оних 
вредности које представљају врхунску цивилизацијску тековину. 

ЦИЉЕВИ :  Циљ наставе предмета Устав и права грађана је стицање 
елементарне политичке културе и знања о демократском уређењу, положају грађанина, 
његовом учешћу у вршењу власти и  политичком животу уопште. o -Развијање 
способности учења и критичког мишљења o -Развијање самосвести, одговорно 
опхођење према свом окружењу - Културни напредак и хуманистички развој ученика  
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САДРЖАЈ  ПРОВЕРЕ ОСТВАРЕНОСТИ ЦИЉЕВА:  
 Провера остварености  циљева ће се вршити :  усменим испитивањем  
 Тестовима и контролним вежбама   
 
ПЛАН РАДА ДОДАТНЕ НАСТАВЕ 
Наставна тема  и број часова  

1.Устав и правна држава ( Број часова 8) 
2.Демократија и механизми власти у Републици Србији (Број часова 8 ) 
3.Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији( Број часова 8 ) 
4.Република Србија као држава, аутономија и  локална самоуправа (Број часова 8 ) 

 
ПЛАН РАДА ДОПУНСКЕ НАСТАВЕ 
Наставна тема  и број часова  

1.Устав и правна држава ( Број часова10 ) 
2.Демократија и механизми власти у  Републици Србији ( Број часова 7) 
3.Грађанин и његова права и слободе  у Републици Србији ( Број часова 6) 
4.Република Србија као држава, аутономија и  локална самоуправа( Број часова 9) 

 
ПЛАН ПРИПРЕМНЕ НАСТАВЕ ЗА РАЗРЕДНИ ИСПИТ 
Наставна тема  и број часова  

1.Устав и правна држава у Републици Србији (број часова 2 ) 
2.Демократија и механизми власти у Републици Србији (број часова 2) 
3.Грађанин и његова права и слободе у Републици Србији (број часова 2) 
4.Република Србија као држава, аутономија и локална самоуправа (број часова 1) 

 
 
Социологија 
 
Циљ, задаци и садржај програма за  социологију објављени су у Службеном 
гласнику бр.5, 5.7.2010.године и примењују се од школске 2010/2011.године. 
 
IV разреддруштвено-језички и природно-математички смер 
Друштвено-језички смер :96 часова годишње, 3 часа недељно 
Природно-математички смер : 64 часа годишње, 2 часа недељно 
Циљпредмета Социологија је да се ученици упознају и овладају основним 
социолошким појмовима и проблемима.  
Задацинаставе су: да ученици стекну применљива и функционална знања о 
друштвеним појавама; да развију свест о начину повезаности појединца, друштва 
и културе; да развију критички став према друштву и друштвеним 
институцијама; да формирају аутономни вредносни систем; да прошире општу 
културу; да развију осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости; 
да развију активни однос према решавању друштвених проблема; да разумеју 
друштвени смисао и важност професије социолога.  
Обавезни садржаји : 
I Социолошки приступ друштву: Одређење предмета и метода социологије, 
Модерно и савремено друштво, Настанак социологије, Појединац, култура и 
друштво 
II Друштвена структура и друштвене промене: Друштвена структура и 
систем:групе, организације, институције, Друштвена структура и 
систем:стратификација, покретљивост, Друштвена структура и 
систем:друштвене улоге, друштвени положаји, моћ, углед, Друштвене 
неједнакости, ДРуштвене промене и развој, Друштво и становништво 
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III Основне области друштвеног живота: Сфера рада, Економски аспекти 
друштва, Култура, Религија, Политика, Етнички аспекти друштва, Идеологија, 
Породица 
IV Појаве и проблеми савременог друштва: Социјално-патолошке појаве, 
Друштво и простор, Еколошки проблеми, Глобализација, Млади у савременом 
друштву 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма: настава се 
изводи у кабинету са целим одељењем 
Врсте и активности у образовно-васпитном раду:  Настава се одвија кроз 
предавања, разговор, путем решавања проблема,групни и рад и рад у паровима, 
тимски или у оквиру целог разреда. Ученици се подстичу да повезују стечена, 
научна сазнања са примерима из свакодневног живота, примењујући 
социолошки приступ проучавања друштвених појава.  
 
Психологија 
 
Други разред, оба смера 
Недељни фонд часова: 2 
Годишњи фонд часова психологије: 70 
 
Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне, 
социјализоване и асертивне oсобе као и подршка развоју компетенција  
значајних за свакодневни  живот и даљи професионални развој кроз стицање 
функционалних знања о основним карактеристикама психичког живота и 
понашања човека, формирање ставова и овладавање вештинама. 
 
Програм се реализује у оквиру редовне, допунске и додатне наставе, као и кроз 
угледне/огледне часове. Садржаји ће бити прилагођени индивидуалним 
потребама ученика у оквиру порграмом предвиђених тема. 
 
Садржај програма: 
I УВОДНИ ДЕО 
- Предмет, гране и методе психологије 
- Органске основе и друштвени чиниоци психичког живота 
II ОСНОВНЕ ПСИХИЧКЕ ПОЈАВЕ - ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ ОСОБИНЕ И 
СTАЊА 
- Опажање и пажња 
- Учење, памћење и заборављање 
- Мишљење 
- Интелектуалне способности и стваралаштво 
- Емоције 
- Мотивација 
III ЛИЧНОСT 
- Појам и структура личности 
- Динамика личности 
- Развој личности 
- Tеорије личности 
- Промене и поремећаји душевног живота и понашања  
IV ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНTЕРАКЦИЈИ 
- Комуникација 
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- Живот у групи 
 
Начин остваривања програма, праћење и вредновање: 
Настава се одвија кроз предавања, дијалог, демонстративни и практичан рад - 
индивидуално, у паровима, тимски или у оквиру целог разреда. Ученици се 
подстичу да повезују стечена, научна сазнања са примерима из свакодневног 
живота и функционисања, у складу са принципима активне и проблемске 
наставе. Ученицима се указује на природну везу психологије са предметима које 
изучавају или које ће тек изучавати у току школовања. На тај начин знања, 
ставови, вредности и вештине стечене у оквиру наставе психологије добијају 
шири смисао и доприносе остваривању општих образовних и васпитних циљева, 
посебно оних који се односе на унапређивање когнитивног, емоционалног и 
социјалног развоја ученика. 
Повратне информације, питања која се осмишљено постављају, похвале, 
упућивање на нове изворе информација саставни  су део наставе психологије. 
Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је 
добра прилика за процену напредовања и давање повратне информације, а 
оцењивање ученика се одвија у складу са Правилником о оцењивању. 
 
 
Филозофија 
 
III разред, оба смера 
 
Годишњи фонд : 2  часа  недељно, 72 часа годишње 
Циљ  наставе : Упознавање и овладавање   исправним, ваљаним облицима 
мишљења.Изоштравање мишљења да би оно било критичко и инвентивно. 
Упознавање са формалном логиком, методологијом, анализом језика и основним 
филозофским појмовима. Примена наученог у пракси и дубље разумевање науке. 
Задаци : Подстицање правилног мишљења као основе исправног 
закључивања.Развијање свести о неопходности проучавања и практиковања 
закона логике   који воде сазнању истине. Уочавање  теоријске и практичне 
корисности логике.  Откривање везе између погрешних  закључака и  
произвођења  погрешних  последица. Упознавање  логике  као основе  научног 
истраживања  и критичког мишљења. 
 
Обавезни садржај : 
 
1. Предмет логике 

-Предмет,настанак,развој,подела, сврха и значај логике 
2. Проблеми сазнања 

-Критеријуми,извори,могућности,врсте сазнања 
-Теорије истине 

3. Појам   
-Обим и садржај,образовање, врсте појмова 
-Односи међу појмовима 

4. Дефиниција и класификација 
-Појам дефиниције, врсте и правила дефинисања 
-Појам и правила класификације 

5. Суд 
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-Појам, подела, врсте судова 
-Односи међу судовима 
-Анализа исказа помоћу истиносних таблица 

6. Закључак 
-Традиционална подела, непосредан и аналогијски закључак 
-Индуктиван, дедуктиван закључак 
-Теорија силогизма и врсте силогизама 

7. Језик научних теорија 
- Језик и његова функција 
- Услови успешне комуникације 

8. Припрема истраживања 
- Елементи и структура истраживања 
-Проблем,хипотеза,верификација 

9. Утврђивање научних чињеница 
-Нучне чињенице, посматрање, експеримент, мерење 
-Систематска обрада података 

10. Научно објашњавање 
-Постављање и проверавање хипотеза 
-Појам научног закона и врсте 
-Нучне теорије и системи 

11 .Основне филозофске методе 
-Аналитичко-емпиријска, херменеутичка, феноменолошка, дијалектичка.. 

 
Начини и поступак остваривања наставног плана : 
Индивидуални рад, групни, рад у паровима. Дебате и дискусије, самосталне 
презентације ученика, практични задаци, разне врсте тестова. 
Врсте и активности образовно- васпитног рада : 
Херуистички-решавање проблема, демонстративни-израда паноа,рад на тексту, 
предавање,разговор  
 
IV разред оба смера 
 
Годишњи фонд : 
 
2 часа недељно, 64 часа  годишње за  природно-математички смер 
3 часа недељно, 96 часова годишње, за друштвено-језички смер. 
 
Циљ наставе: Упознавање филозофских учења, њихово тумачење и вредновање. 
Сагледавање духовног  и повесног контекста развоја филозофских идеја и 
појмова. Примена филозофије на свакодневне проблеме модерног света. 
Задатак наставе : Усвајање одрећених позитивних знања као претпоставке 
развоја критичког мишљења. Развијање слободног истраживања,вештине 
расправљања, изналажења и промишљања претпоставки и теза. Подстицање 
креативног, стваралачког мишљења и трансфера теоријског знања у практично. 
Посвећивање посебне пажње  етичким и естетским проблемима као основи 
обликовања духа и развоја личности. 
Обавезни садржаји : 
 
1. Одређење филозофије 
    -Име и појам филозофије 
   -Побуде филозофског истраживања 
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   -Филозофска питања и дисциплине 
    -Однос филозофије и мита 
2. Античка филозофија 
  -Питање прапочетка 
  -Проблем бића, мноштва и кретања 
  -Прблем истине и привида 
  -Дијалектика и реторика 
 -Метафизичко одређење стварности 
  -Врлина и добро 
  -Питање индивидуалне среће 
3. Средњовњковна филозофија 
  -Проблеми средњовековне филозофије  
  -Однос вере  и разума 
4. Филозофија новог доба 
  -Проблем методе и супстанције 
 -Начело разума у праву и политици 
 -Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту 
 -Проблем умне синтезе стварности, природа као синтеза ума 
5. Савремена филозофија 
 -Однос према наслећу европске рационалности 
 -Проблем егзистенције 
 -Место логичке и језичке анализе 
 -Специфичност  филозофских метода, херменеутика и феноменологија 
 -Однос филозофских и научних метода 
 
Начин и поступак остваривања  наставног плана и програма : 
Настава се одвија у учионици ,  индивидуалним ангажманом ученика, радом у 
групама или у паровима. 
Врсте и активности у образовно-васпитном раду : 
Поред предавања, разговора, најзаступљенија је текстуална метода ,херуистички 
метод - решавање проблема, дебата, презентација као подстицај за коришћење 
електринске базе , израда есеја... 
 
 
Историја 

Циљ и задаци: Циљ изучавања наставног премета у гимназијама је културни 
напредак и хуманистички развој ученика. Циљ наставе историје је да допринесе 
разумевању историјског простора и времена, историјских процеса и токова, као и 
развијању националног, европског и светског идентитета и духа толеранције код 
ученика. Ученици уочавајући узрочно-последичне везе разумеју историјске 
процесе и токове, улогу истакнутих личности и да познају националну и општу 
историју, као и историју суседних народа и држава. 

Обавезни садржаји: Програм историје се изучава у четири разреда гимназије. 
Разликују се два програма: природно математички и друштвено језички смер. 
План и програм је подељен на наставне теме. План и програм 
историје  детаљније је  разрађен у индивидуалним плановима наставника. 

Први разред: 
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Наставне теме: 
 
- ОСНОВИ ИСТОРИЈСКОГ ИСТРАЖИВАЊА 
- ДРЖАВА И ПОЛИТИЧКИ ОКВИРИ ЦИВИЛИЗАЦИЈА СТАРОГ ВЕКА 
- ДРУШТВЕНИ И ПРИВРЕДНИ ОДНОСИ У СТАРОМ ВЕКУ 
- КУЛТУРА И СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У СТАРОМ ВЕКУ 
- ПОЈАВЕ ДУГОГ ТРАЈАЊА – МИГРАЦИЈЕ 
-цивилизацијске тековине старог века 
 
Садржаји 

- Хронолошки и научни оквири историје –историјски појмови и појмови 
историјске науке. 

- Порекло, сазнајна вредност историјских извора и њихова примена у 
истраживању – примери. 

- Анализа извора – примери (од праисторијских остатака и налазишта до 
савремених извора информација). 

- Реконструкција и интерпретација прошлости. 
- Употреба историје и манипулација прошлошћу. 
- Географски простор цивилизација старог века – Медитеран, Средњи и 

Далеки исток. 
- Основна обележја државног уређења цивилизација старог века – Eгипат, 

Месопотамија, Левант, Кина, минојски Крит, Микена, Хомерско доба, 
грчки полиси, антички Рим и Источно римско царство до средине VI века. 

- Рат и мир у старом веку (пример мировног споразума после битке код 
Кадеша; Грчко-персијски ратови – сукоб цивилизација; 

- Пелопонески рат – борба за превласт и криза полиса; освајања 
Александра Великог – прожимање цивилизација; римско освајање 
Италије – рађање светске силе; пунски ратови и борба за превласт у 
Средоземљу; грађански ратови – криза и пропаст републике;римска 
спољна политика у доба царства – освајања и одбрана граница; последице 
Велике сеобе народа – V и VI век; Јустинијанова обнова) . 

- Друштвени односи – Стари исток, античка Грчка и антички Рим. 
- Привредни односи у старом веку. 
- Основне одлике религија у старом веку. 
- Писменост и књижевност у старом веку. 
- Научна достигнућа старог века – историографија; 
- филозофија; право; природне науке. 
- Свакодневни живот –обичаји, занимања, култура исхране и становања. 
- Врсте, узроци и последице миграција. 
- Миграције у праисторији. 
- Миграције и колонизације у старом веку. 
- Велика сеоба народа. 
- Миграције народа на Балканском полуострву. 
- Савремене миграције. 
- Историјско наслеђе – повезивање прошлости и садашњости 

(институције,право, наука и уметност, демократија, спорт). 
 
 
 
ИСХОДИ 
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• у усменом и писаном излагању користи основне научне и историјске појмове; 
• користи хронолошке одреднице на одговарајући начин, у складу са 

периодизацијом прошлости; 
• идентификује порекло и процени сазнајну вредност различитих извора на 

основу њихових спољних и садржинских обележја; 
• објасни основе историјског научног метода у реконструкцији прошлости и 

уочава постојање различитих интерпретација; 
• анализира узрочно-последичне везе и идентификује их на конкретним 

примерима; 
• анализира историјске податке и идентификује особености, континуитет и 

промене у различитим појавама дугог трајања; 
• уочи и изрази став у односу на предрасуде, стереотипе, пропаганду и друге 

врсте манипулација прошлошћу на конкретним примерима; 
• учествује у организовању и спровођењу заједничких школских активности и 

активности које подстичу друштвену одговорност; 
• користећи ИКТ, самостално или у групи, презентује резултате истраживања 

заснованог на коришћењу одабраних историјских извора и литературе; 
• поредећи историјске и географске карте датог простора, уочава утицај 

рељефа и климатских чинилаца на настанак цивилизација и кретање 
становништва; 

• наведе и лоцира најважније праисторијске и античке локалитете у Европи и 
Србији; 

• издвоји и међусобно пореди најважније одлике државних уређења у 
цивилизацијама старог века; 

• уочава специфичности и пореди друштвени положај и начин живота 
припадника различитих слојева у старом веку; 

• идентификује основне елементе и одлике привреде у цивилизацијама старог 
века; 

• пореди и илуструје примерима одлике свакодневног  живота међу 
различитим цивилизацијама старог века; 

• уочава присуство и препознаје важност тековина цивилизација старог века у 
савременом свету. 

 

Други разред: Друштвено-језички смер: Европа у раном средњем веку, 
Насељавање Словена на Балкан и стварање првих српских држава, Европа од 12. 
до 15. века, Српски народ и његови суседи од 12. до 15. века;  Природно-
математички смер: Европа у позном средњем веку, Српски народ од 12. до 15. 
века, Успон Европе, Апсолутне феудалне монархије, Српски народ под турском 
влашћу, Срби под хабсбуршком и млетачком влашћу, Револуционарна грађанска 
Европа, Национални покрети на Балкану 

У овом разреду је битно да ученици схвате да је европско феудално друштво 
настало на рушевинама античког и да је, упркос разарањима римске 
цивилизације, имало могућности даљег друштвеног напретка, јер је водило 
даљем ослобођењу непосредног произвођача. Ваља истаћи да тежиште у обради 
треба да буде период развијеног феудализма. Како су у овом периоду активно 
учествовали наши народи и народи којима припадају наше народности, треба 
строго изабрати најмаркантније чињенице и уопштавање сродних друштвених, 
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политичких и културних појава да би се избегла непотребна понављања. Од 
општих значајних појава нарочито темељно треба обрадити појаву и развитак 
средњовековног града, јер се у њој крије негација феудализма и зачетак робне 
привреде која ће у наредном периоду прерастати у капиталистичку. 

 

Трећи разред: Друштвено-језички смер: Успон Европе, Апсолутне феудалне 
монархије, Српски народ под турском влашћу, Срби под Хабсбуршком и 
млетачком влашћи (16-18 век), Револуционарна и грађанска Европа, Национални 
покрети на Балкану; Природно-математички смер: Европа и свет у другој 
половини 19. и почетком 20. века, Независне државе – Србија и Црна Гора, Први 
светски рат, Свет између светских ратова, Југословенска краљевина, Други 
светски рат, Свет после Другог светског рата.  

          У периоду од XV до ХVIII века основно је да ученици схвате даљи развој 
робне привреде која ће условити победу капитализма у великим револуцијама 
XVIII века. За то време су наши народи највећим делом били ван европског 
развитка трошећи снагу у борби са страном влашћу. Посебну пажњу треба 
посветити периоду од краја XVIII века до средине XIX века као периоду развоја 
капиталистичке привреде. Темељним савладавањем овог историјског периода 
допринеће разумевању значаја победе капитализма. У овом периоду важно је 
истаћи особености развитка наших народа у условима националне поробљености 
и државне и покрајинске подељености као основних узрока привредног, 
политичког и културног заостајања у односу на европске народе. У тим 
условима почиње  процес ослобађања од стране власти стварањем држава у 
Србији и Црној Гори. 

Четврти разред: Европа и свет у другој половини 19. и почетком 20. 
века, Независне државе: Србија и Црна Гора, Први светски рат, Свет између 
светских ратова, Други светски рат, Свет после Другог светског рата 

Овај период обухвата велике догађаје, појаве и процесе од средине ХIХ 
века до данас. То је период снажног развитка привреде и културе европских 
народа у чему партиципирају и наши народи борећи се за националну 
афирмацију и ослобођење. Посебну пажњу зато треба посветити 
националноослободилачким покретима наших народа и улози српског народа у 
покретима за ослобођење и уједињење Јужних Словена. Наставници треба да 
посвете посебну пажњу наставној теми Први светски рат у коме су активно 
учествовале наше државе Србија и Црна Гора што је омогућило 
уједињење  наших народа и стварање прве заједничке државе. Од општих 
догађаја између два рата  нарочиту пажњу треба посветити појави фашизма што 
је довело до Другог светског рата. Садржаје о свету и Југославији и свету после 
рата треба обрадити информативно, кроз основне чињенице, али без досадашње 
идеологизације.Наставник мора имати у виду узрасне могућности ученика и 
мали фонд часова који ограничавају дубину и обим разматрања историјских 
садржаја 

Слободни садржаји:   презентације и реферати; семинарски радови,  
посете музејима, филм као наставно средство, додатна и допунска настава, 
историјска секција 
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Годишњи фонд часова: први разред 70 часова; други и трећи разред 
природног смера 72, други друштвеног 72, трећи друштвеног108, четврти 
друштвеног 96 часова 

Начин и поступак остваривања плана и програма:   рад са целим 
одељењем, групни и индивидиуални рад, што је, такође, детаљније разрађено по 
наставним јединицама у оквиру индивидуалних планова наставника 

Врсте активности у образовно-васпитном раду:  коришћење вербалних 
метода, хеуриистички приступ, као и графички и писани радови, коришћење 
писаних историјских извора, коришћење филма у настави историје. 

У настави историје треба што чешће користити следећа средства: 

- историјске карте (зидне, из атласа, уџбеника и друге литературе); 
- илустрације (слике, дијафилмове, дијапозитиве, схеме, графиконе, 

макете); 
- музејске експонате; 
- културно-историјске споменике (посете); 
- архивски материјал. 

Наставник је дужан да влада методиком коришћења свих наставних средстава, 
да са ученицима рационално користи ова средства, чува их, прикупља и израђује 
нова. Сталном и планском употребом наставних средстава. Кабинетска настава 
је веома важна у остваривању наставног плана. Кабинет за историју располаже 
историјским картама, али би требало приступити попуњавању савременим 
збиркама карата. Кабинет располаже и приручном библиотеком која нажалост 
дуго није обнављана. Недостаје савременија литература и часописи. Кабинет је 
опремљен компјутером, пројектором, интернетом. 
 

Допунска и додатна настава 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису 
били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним потребама. Циљ 
допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум 
основних знања из садржаја које предвиђа програм историје у гимназији.  

Додатна настава намењена је даровитим ученицима и треба да задовољи 
њихова интересовања за историју. У оквиру ове наставе се продубљују и 
проширују садржаји из редовне наставе, раде нови садржаји, тежи задаци, 
сложенији  од оних у редовној настави. Наставници позивају и истакнуте 
стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања. Такође 
организују и омогућавају ученицима посете факултетима и институтима. 

Задаци додатне наставе историје су : да омогући ученицима да у 
самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода, да 
развијају аналитичко и критичко мишљење, да у складу са могућностима раде 
сложеније задатке, да решавају проблеме, шеме,  и да се припреме за учешће на 
такмичењима из историје 
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Гeографија  
 
Циљ наставе географије у гимназији је да развије географско логичко мишљење 
и омогући стицање нових знања, вештина и ставова из области физичке и 
друштвене географије, географије света и националне географије Србије 
(географским појмовима, појавама, процесима и законитостима), неопходним за 
разумевање савремене светске стварности и развој моралних вредности, 
толеранције, поштовања и припадности мултиетничком, мултијезичком и 
мултикултуралном свету.  
Задатак наставе географије је да омогућу ученику да:  
• упозна предмет и метод проучавања природно-географских и друштвено-

географских објеката, појава и процеса и њихово деловање на својства 
географске средине;  

• стекне глобалне представе о физичко-географским карактеристикама земље;  
• схвати и разуме законитости географске средине као резултат деловања 

природних појава, процеса и човека;  
• упозна актуелну и комплесну географску стварност савременог света;  
• стекне нова знања о положају, месту и улози Србије у савременом свету;  
• доприноси очувању и неговању националног идентитета;  
• подржава процес међународне интеграције;  
• користи различите изворе информација за исказивање географског знања 

речима, сликом, квантитативно, табеларно, графички и шемом;  
• се оспособи за континуирано образовање и самообразовање.  

Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  

Настава се изводи у географском кабинетима бр. 26. и помоћном бр. 23. 
Кабинети су мултимедијално опремљени тако да израђен допунски материјал 
професора и ученика могу да користе сва одељења једног разреда. Овакав 
приступ и организација наставног процеса омогућава ученицима да се оспособе 
за коришћење географске литературе и различитог илустрованог и 
мултимедијалног материјала у сврху целисходнјег савлађивања наставног 
градива и оспособљавања за самостални рад.   

Врсте и активности у образовно-васпитном раду: У реализацији 
наставног садржаја најчешће се користи фронтални, групни и индивидуални 
облик рада. Применљиве методе су: монолошка, монолошко-дијалошка, 
дијалошка, истраживачка, експериментална и хеуристичка. Настава је усмерене 
на постизање утврђених исхода знања за сваку област. Очекујемо да стечена 
знања буду примењива а ученици оспособљени да сами истражују и анализирају 
одређене географске појаве и процесе. За проверу знања, поред дијалошке 
методе користимо тестове по задатим темама као и мултимедијалне задатке. 
Актив конструише базу задатака која представља основ за припрему матуре која 
следи на крају гимназијског школовања. 

Програм наставе географије је конципиран тако да се примењује у 
првом, другом и трећем разреду друштвено-језичког и природно-
математичког смера и у првом и другом разреду рачунарско-
информатичког смера. 
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Основна карактеристика наставе и учења географије је истицање исхода 
учења, односно исказа о томе шта ученици знају, разумеју и могу да ураде на 
крају периода учења. Предвиђени исходи представљају знања, вештине, ставове 
и вредности које сви ученици треба да развију на крају првог разреда. Наставник 
у процесу учења код ученика развија истраживачки приступ у проучавању 
простора, омогућава реализацију истраживања, примену географских метода за 
постизање исхода учења. Многи географски садржаји односе се на просторе који 
су знатно удаљени од простора локалне средине ученика, тако да применом 
ИКТ-а се омогућава визуалан доживљај свих делова света. 

У оквиру тема дат је предлог географског истраживања, које ученицимогу 
да реализују у току школске године у локалној средини. Пројектни задаци се 
могу реализовати на различите начине. 

Истраживачки теренски рад заснива се на подацима прикупљеним 
мерењем, фотографисањем, скицирањем и коришћењем литературе. Ученици 
могу прикупљати податке у тиму, али сваки од њих самостално обрађује 
прикупљене информације, анализира их, излаже резултате, помоћу тематских 
карата, планова, графикона, дијаграма, схема, цртежа, фотографија, видео записа 
и презентација и изводи једноставне закључке. Рад се оцењује. 

 

Упрвом разреду гимназије друштвено-језичког и 
природноматематичког смера дефинисано је девет наставних тема, међусобно 
тесно повезаних и неодвојивих.Захтеви по наставним темама су следећи:  

У првој наставној теми„Физичка географија”, посебну пажњу треба 
усмерити на пружање инструкција за израду истраживачких активности које ће 
ученици спроводити током читаве године. Неопходно је да ученик врши избор 
релевантних извора информација, анализира их, повезује у сазнајне целине и 
користи у решавању постављеног проблемског задатка. У реализацији 
истраживања користи ИКТ, GNSS (Global Navigation Satelite System) и остале 
усмене и писане изворе са географским информацијама за прикупљање података 
на терену. Истраживачке активности ученика могу бити усмерене на коришћење 
ГИС-а (Географски информациони систем) за самосталну конструкцију 
једноставних планова места у коме живи и израду тематске карте на задату тему. 
Примерима из локалне средине, Србије и света од ученика се очекује да описује 
и наводи појаве и процесе које проучава физичка географија. 

Обрадом друге теме „Облик, димензије и кретање Земље”ученици 
упознају развој схватања о Земљином облику и димензијама и усвајају појмове 
елипсоид, геоид, апиоид. Земљина кретања изучавају помоћу средстава ИКТ-а, 
применом готових симулација доступних на интернету (нпр. PhET симулације) 
или израдом сопствених симулација у сарадњи са наставницима рачунарства и 
информатике.  

„Еволуција географског омотача” је трећа наставна тема која обухвара 
сагледавање еволуције све четири сфере, од настанка планете Земље до данас. 
Ученике треба упознати са временским обухватом и елементима геохронолошке 
скале, која је подељена на еоне, ере, периоде и епохе. Примерима из Србије и 
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света ученици усвајају кључне догађаје у одређеним ерама и периодама током 
еволуције земљиних сфера. Због појаве човека детаљније се обрађује је квартар 
(плеистоцен и холоцен). 

При обради четврте наставне теме „Грађа земље” акценат се ставља на 
методе на основу којих је упозната унутрашња грађа Земље (сеизмичке, 
геофизичке, астрономске методе и др.). Важно је да ученици разумеју 
конвективна струјања у астеносфери која даље утичу на кретање и изливање 
магме (лаве) на површину Земље, настанак нове океанске коре, појаву 
земљотреса, али и настанак планина, острвских архипелага, раседање 
(рифтовање) и сл. При обиласцима терена ученици би требало да буду способни 
да препознају одређени број стена (гранит, мермер, кречњак, базалт, пешчаре, 
брече, шкриљце) да уочавају минерале од којих су састављени и да умеју да 
објасне њихов настанак и могућности употребе (у грађевинарству и др.).  

Обрадом пете наставне теме „Рељеф Земљине површине” ученици треба 
да се упознају са ендогеним и егзогеним процесима који формирају и 
модификују рељеф. Циљ је  разумевање процеса формирања рељефа, односно 
фактора од којих зависи интензитет морфогенетских и морфодинамичких 
процеса (нпр. количина падавина, геолошка грађа, нагиб терена, итд.). Где год је 
могуће, потребно је да ученици у локалној средини препознају поједине облике 
рељефа и да уоче последице антропогеног утицаја на рељеф, земљиште, 
вегетацију и климу. У обради крашке ерозије може се остварити корелација 
географије и хемије при објашњавању хемијског механизма растварања 
кречњака у води у присуству угљен-диоксида, где наведена хемијска реакција, 
када се чита са лаве на десну страну, представља ерозију, а када се чита обратно 
представља акумулацију. 

У реализацији шесте наставне теме „Атмосфера” пожељно је да 
насатвник са ученицима посети најближу метеоролошку станицу где би на 
конкретном примеру сазнали како се врши мерење климатских елемента. 
Ученици треба да анализирају климадијаграм, климатске карате и графичке 
приказе ради бољег разумевања климатских процеса који се одвијају у 
атмосфери. При томе се акценат ставља на различите примере из света и Србије 
на основу којих ученици могу да анализирају климатске елементе и самостално 
изводe закључке о утицају климатских фактора на њихово формирање и 
тренутно стање. Неопходно је инсистирати на разумевању и објашњењу свих 
облика циркулације у атмосфери и законитостима у формирању антициклона и 
циклона. Приликом реализације садржаја из атмосфере велики значај у 
објашњавању, разумевању, анализи и практичној примени стеченог знања имају 
тематске климатске карте применом ИКТ. Ради бољег разумевања временске 
прогнозе неопходно је ученицима представити интернет странице за прађење 
тренутног временског стања на основу којег се може закључити какво нас време 
очекује у наредном периоду (http://www.sat24.com; http://www.hidmet.gov.rs/; 
http://www.metservice.com).  

Предлог пројектног задатка за ученике: Климатске промене у локалној 
средини. 

Седму наставну тему „Хидросфера” чине садржаји који се односе на све 
облике појављивања вода на Земљи. Приоритет је познавање кружења воде у 

http://www.sat24.com/
http://www.hidmet.gov.rs/
http://www.metservice.com/
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природи, њен утицају на живи свет, као и процеси којим обликује рељеф на 
планети. Неопходно је развијати свест о томе да вода није неисцрпан ресурс на 
Земљи и нагласити значај и могућност добијања пијаће воде из различитих 
извора.  

Посебну пажњу посветити достизању исхода који се односи на значај 
мора за живот човека, као и на последице које настају услед прекомерног 
загађења. Наставни садржаји који се односи на бујице и поплаве с обзиром на 
њихово деструктивно дејство имају посебан значај за хидрологију локалне 
средине. Вештачка језера су вишефункционални објекти који су изузетно 
значајни за привредни развој. Због тога је ученицима неопходно указати на све 
аспекте њиховог коришћења, а на примеру најближе вештачке акумулације 
школском објекту истаћи његову улогу у локалној средини. Предлог пројектног 
задатка за ученике: Праћење промене водостаја на реци током године и његов 
значај.  

У осмој наставној теми „Биосфера” акценат је стављен на значај тла, 
његов утицај на формирање хоризонталног и вертикалног биома и процесима 
који воде ка деградацији и уништавању флоре и фауне. Наставна тема биосфера 
је погодна за реализацију различитих мини-пројеката у локалној средини. У 
зависности од услова и расположивости, наставни садржај се може испланирати 
тако да ученици, кроз решавање различитих проблемских ситуација и анализе 
тренутног стања у локалној средини, сами дођу до законитости у биосфери и 
разумевању значаја који има на савремене природне и друштвене 
процесе.Предлог тема за пројектни задатак: Утицај савремене пољопривредне 
производње на промену окружења;Деградација земљишта на примерима у 
локалној средини;Сачувајмо локалну средину од загађења. 

Девета тема „Геонаслеђе” уводи ученике у основна значења овог појма на 
примерима из света и Србије. Важно је указати на научни, еколошки, образовни 
и културни значај објеката геонаслеђа. Посебну пажњу треба посветити 
критеријумима на основу којих се издвајају и проглашавају објекти геонаслеђа 
(аутохтоност и аутентичност, оригиналност, пејзажна атрактивност, старост и 
др.), упућивањем ученике на који начин могу сами да истраже 
објектегеонаслеђа, како би самостално закључиликоја је њихова улога у процесу 
заштите. На интернет страници Завода за заштиту природе представљена је 
Карта заштићених објеката геонаслеђа Србије и понуђена је интерактивна карта 
на којој ученици могу самостално уцртавати објекте. 

Пројектни задатак за ученике: На основу понуђених критеријума на 
основу којих се неки објекат проглашава геонаслеђем, ученик критички 
анализира примере геонаслеђа у Србији и у свету. На основу тих критеријума 
оцењује објекат у природи из свог окружења за који сматра да је веома вредан и 
процењује да ли може да буде проглашен геонаслеђем.  

Упрвом разреду гимназије рачунарско-информатичког смера 
дефинисано је дест наставних тема, међусобно тесно повезаних. Имајући на уму 
чињеницу да су теме сличног или истог садржаја овде разрађене (у првом, 
другом или трећем разреду друштвено-језичког и природно-математичког смера) 
остваривање програма наставе и учења садржајно се не разликује. Планирани су 
следећи садржаји: 
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1. Увод 
2. Карта, картографски метод у географији 
3. Земља у Сунчевом систему 
4. Унутрашња грађа Земље и геолошки развој земљине коре 
5. Рељеф Земљине површине 
6. Атмосфера 
7. Хидросфера 
8. Биосфера 
9. Становништво и насеља 
10. Основне економско-географске одлике светске привреде 

 

Удругом разреду гимназиједруштвено-језичког и природно-
математичког смера дефинисано је седам наставних тема, међусобно тесно 
повезаних и неодвојивих.Захтеви по наставним темама су следећи:  

Прва тема "Увод у друштвену географију" омогућава усвајање садржаја 
значајних за развој географске мисли с развојем људског друштва.  

Садржаји друге теме „Карта и картографски метод“ савлађују се на 
свим часовима географије. Представљање географских објеката, појава и 
процеса на карти један је од најрационалнијих метода систематизовања и 
генерализовања објеката, појава и процеса. Географска карта као апликација 
картографског образовања представља значајно средство комуникације у нашој 
цивилизацији са широким дијапазоном примене. Савремена картографија базира 
се на коришћењу различитих метода за представљање географског садржаја. 
Посебно значајну улогу има примена рачунарске технологије за развој тематске 
и дигиталне картографије. Картографска писменост је потреба савременог 
човека, те због тога карта мора да буде присутна на свим часовима географије.  

Трећа тема „Географија становништва и насеља“ програмирана је тако 
да се њеном обрадом укаже на најважније демографске проблеме човечанства. 
Тежиште треба да буде на основним карактеристикама демографског развоја и 
мерама које се предузимају у области развоја и размештаја становништва у 
појединим деловима света и у свету као целини, како би се у што краћем року 
превазишле постојеће неусклађености које прете развој човечанства. У 
географији насеља потребно је нагласити утицај фактора природне средине на 
развој, распрострањеност и изглед насеља као и значај њихове функционалне 
поделе. Савремена урбанизација као светски процес има за последицу 
смањивање разлика између руралних и урбаних простора као и појаву великих 
англомерација, конурбација и мегалополиса. 

Четврта тема „Основне политичко географске карактеристике 
савременог света“ обрађује садржаје из политичке географије који пружају 
ученицима неопходна знања у сагледавању основних типове држава у 
савременом свету и фазе кроз које је текло формирање данашње политичке карте 
света. Тежиште треба посветити формирању нових држава и промени структуре 
Организације Уједињених нација. Неопходно је да се објасне политичко-
географски елементи државе као комплексне и променљиве географске 
категорије. При томе је најважније указати на улогу и значај савременог светског 
поретка у формирању нових држава у Европи и свету.  
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У петој наставној теми „Основне економско-географске одлике светске 
привреде“ проучавају се главне карактеристике светске привреде и међународне 
поделе рада, као и хоризонтални и вертикални начин посматрања привредних 
активности и грана, индустријализација као савремени друштвено-економски 
процес и индустрија као фундаментални носилац трансформације географске 
средине у светским оквирима, неравномерност у развоју производних снага и 
битна географска обележја нове научно-технолошке револуције.  

Шеста наставна тема „Политичко-географске, демографске и економско-
географске одлике појединих делова света“, има задатак да укаже на политичко-
географску поделу, основна популацијска обележја и главне привредно-
географске одлике појединих делова света - Европе, Русије и Украјине, Азије, 
Африке, Латинске Америке, САД, Канаде, Аустралије и Океаније. Посебан 
значај у оквиру ове теме имају садржаји о регионалним групацијама и 
тржиштима и интеграционим процесима у Европи. Седма наставна тема 
„Основна демографска обележја и културни утицаји на Балканском полуострву 
и у нашој земљи“ даје могућност комплекснијег сагледавања места и улоге 
Србије на Балкану и савременом свету с посебним освртом на савремена 
политичка дешавања у окружењу. 

Слободни (допунски) садржаји: У другој теми „Карта и картографски 
метод“ основу картографског знања, умења и вештина треба обогатити знањем 
о настанку и развоју првих карата и утицају великих географских открића на 
развој картографије и географије уопште. Такође, ученицима треба указати на 
могућност коришћења савремене дигиталне технологије у катографији (ГИС). У 
трећој теми „Географија становништва и насеља“ у смислу упоређивања и 
објашњавања одређених демографских појава и процеса неопходна је и употреба 
статстичких података као и њихово графичко представљање (шеме, табеле, 
графикони, старосне пирамиде). Када је реч о насељима од значаја је указати на 
просторну диференцираност (пеудоурбанизација) и специфичност 
(субурбанизација) појединих делова света. Шесту наставну тему „Политичко-
географске, демографске и економско-географске одлике појединих делова 
света“ треба максимално искористити за васпитно деловање на ученике и на 
развијање духа солидарности са народима који се боре за економску и политичку 
слободу и за развијање интернационализма код ученика. Том приликом посебно 
треба истицати однос наше земље према другим државама у појединим деловима 
света, нарочито према земљама у развоју, као пример несебичне и солидарне 
помоћи да би се превазишле постојеће супротности у савременом свету. 
Ученицима треба оставити могућност мултимедијалног презентовања 
географског садржаја изабраних држава, народа и цивилизација као и 
најважнијих групација у свету. 

Удругом разреду гимназије рачунарско-информатичког смера 
дефинисано је осам наставних тема. Имајући на уму чињеницу да су теме 
сличног или истог садржаја овде разрађене (у другом или трећем разреду 
друштвено-језичког и природно-математичког смера) остваривање програма 
наставе и учења садржајно се не разликује. Планирани су следећи садржаји: 

1. Политичко-географске, демографске и економско-географске одлике 
појединих делова света 

2. Балканско полуострво 
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3. Република Србија 
4. Природне одлике Србије 
5. Становништво и насеља Србије 
6. Привреда Србије 
7. Регионалне целине Србије 
8. Срби у бившим југословенским републикама и суседним државама 

 
 

Наставни програма у трећем разредуразреду гимназиједруштвено-
језичког и природно-математичког смера чине садржаји националне 
географије Србије. Захтеви по наставним темама су следећи:  

Прва наставна тема „Увод“ обрађује значај и улогу наше земље на 
Балканском полуострву од почетка прошлог века до данас.  

Друга тема „Положај, границе и величина Србије“ предвиђа обраду само 
основних политичко-географских елемената: величину, границе, формирање 
територије и географски положај. Ови садржаји су веома актуелни и имају 
огроман, не само образовни, него и васпитни значај, јер треба да омогуће 
разумевање и тумачење сложених политичко-географских промена граница и 
пограничних подручја наше земље.  

Тема ,,Природне одлике Србије" односи се на геолошку прошлост, облике 
рељефа, климатске, хидрографске, педолошке и биогеографске одлике наше 
земље. За успешно савладавање наставне материје потребно је користити раније 
стечена знања из физичке 

географије и других сродних предмета. Тежиште треба ставити на обраду 
оних садржаја са којима се ученици први пут срећу. 

Четврта тема „Становништво и насеља“ обрађује проблематику 
демогеографског развоја и насељеност, као и популациони развој Србије. Кроз 
садржаје ове наставне теме ученике треба упознати са популационом политиком 
наше државе и значајем њених одредби за обнављање становништва. Ученици 
треба да се упознају са постанком, функцијама, развојем и размештајем насеља у 
нашој земљи, као и са процесом урбанизације, њеним узроцима и последицама.  

Тема ,,Привреда Србије" има задатак да ученицима предочи знање о 
развоју привреде у целини и појединих привредних делатности. Ови садржаји су 
веома сложени, стога се препоручује да се истакну најважније карактеристике 
територијалног размештаја, неравномерност у нивоу развијености и перспективе 
развоја привреде Србије. Не препоручује се сувопарно набрајање и меморисање 
обиља статистичких података, већ њихово коришћење за анализу и упоређивање 
степена развијености појединих привредних сегмената.  

Шеста наставна тема ,,Регионалне целине Србије", обухвата преглед 
географских одлика регионалних целина Србије.  
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Седма тема „Срби у бившим југословенским републикама и дијаспори“ 
обухвата преглед географских садржаја који се односе на просторе бивших 
југословенских република и света у којима живи српско становништво.  

Слободни (допунски) садржаји: У четвртој теми „Становништво и 
насеља“ наставно градиво треба повезивати са сличним садржајима других 
наставних предмета, у циљу анализе популационе политике, као и изграђивања 
свести о неопходности заједничког живота различитих народа. У оквиру ове 
теме неопходно је информисати ученике о српској дијаспори и њеним везама са 
Србијом. Кроз садржаје у шестој теми ,,Регионалне целине Србије", потребно је 
код ученика инсистирати на уопштавању, самосталном закључивању и 
повезивању усвојених чињеница у систем знања и на примени знања и умења у 
пракси. Потребно је заинтересовати ученике за теренска истраживања локалне 
средине и упутити их на проналажење и коришћење различитих извора 
информација. Седма тема „Срби у бившим југословенским републикама и 
дијаспори" даје могоћност упознавања ученика са узроцима и последицама 
масовног кретања српског становништва током XX и XXI века. Препоручујемо 
да се нарочита пажња посвети узајамним везама и односима између 
земаља/дијаспоре и наше земље. Ради формирања неопходне свести о значају и 
улози наше земље у Европи и свету, непоходно је да споменут наставни садржај 
прате и одговарајућа мултимедијална запажања ученика о појединим регијама 
Србије. 

        ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ И ДОДАТНЕ НАСТАВЕ ГЕОГРАФИЈЕ 
Програм допунске и додатне наставе сачињен је у складу с Развојним 

планом школе и Школским програмом  на основу Стручног упутства о начину 
израде школске документације.  

Садржаји допунске наставе прате наставни програм и биће прилагођени 
идивидуалним потребама ученика с циљем оставривање предиђених исхода.Циљ 
допунске наставе је оспособи ученикадакористипрактичневештине (оријентација 
у простору, практичнокоришћење и познавањегеографскекарте, 
географскихмодела, савременихтехнологија – ГПС и ГИС и инструменте 
(компас, термометар, кишомер, ветроказ, барометар) радилакшегсналажења у 
простору и времену. На тај начин применомгеографскихзнања о 
елементимагеографскесредине (рељеф, клима, хидрографија, живисвет, 
природниресурси, привреда, становништво, насеља, саобраћај), о 
њиховомразвоју, међусобнимодносима, везама, очувању и 
рационалномкоришћењуученик ће планирати и унапређиватиличне и 
друштвенепотребе, националних и европскихвредности.  

Садржајидодатне наставетакође прате наставни програму циљу 
реализације индивидуалних интересовања ученика за стицањем комплетног 
знања, умења и трајних животних вредности. Ученик ће самостално 
картографскиприказиватигеографскеобјекте, појаве и 
процесеприменомсавременихтехнологијарадипланирања и 
решавањаразличитихличних и друштвенихпотреба.Биће у стању 
даобјашњаваприродне и друштвенеуслове и 
ресурсеразумевајућињиховутицајнанаравномерандруштвено-
економскиразвојРепубликеСрбије,региона и света.Дефинише 
савременепроблеме у локалнојсредини и читавојдржави, предлаженачине и 
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учествује у акцијамазањиховорешавање. Анализира и 
аргументованообјашњавадруштвеноекономскекарактеристикерегионалногразвој
аРепубликеСрбије и регионалнихцелина у свету; предвиђа и учествује у 
регионалномразвоју, заштити и унапређивањулокалнесредине. 

Садржаји часова ће бити усмерени на следеће наставне теме: 
Први разред:  

• Општефизичко – географскезаконитости у географском омотачуЗемље 
• Облик, димензије и кретање Земње 
• Земља у Сунчевом систему 
• Еволуција геогарфског омотача 
• Унутрашња грађа Земље и развој Земљине коре 
• Рељеф Земљине површине 
• Атмосфера 
• Хидросфера 
• Биосфера 
• Геонаслеђе 

Други разред: 
• Карта и картографски метод у географији 
• Становништво и насеља 
• Балканско полуострво 
• Основнеполитичко- географскекарактеристикесавременогсвета 
• Основне економско – географске одлике света 
• Политичко-географске демографске и економско-географске одлике 

појединих делова света 
Трећи разред: 

• Република Србија 
• ПрироднеодликеСрбије 
• Становништвои насеља 
• ПривредаСрбије 
• РегионалнецелинеСрбије 
• Територије на којима живе Срби ван Србије 

 
 

Биологија  
 

Циљ учења биологије је да ученик развије биолошку, општу научну и 
jeзичку писменост, способности, вештине и ставове корисне у свакодневном 
животу, да развије мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку, 
уз примену концепта одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на 
очувану животну средину. 

Програм за први разред реализоваће се у оквиру редовне, допунске и 
додатне наставе, као и кроз угледне часове. Садржаји ће бити прилагођени 
индивидуалним потребама ученика. 
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Разред 
Годишњи фонд 
часова 

Први 
74часа 
 
 
 
 

Кључни појмови садржаја: научни метод, принципи филогенетске 
класификације, ћелија, хомеостаза, биомакромолекули. 
ИСХОДИ 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
– осмисли поступак истраживања на задату хипотезу, креира и прати 

истраживачки протокол;  
– прикупи, прикаже и тумачи податке добијене истраживањем; 
• изнесе и вреднује аргументе на основу доказа;  
– закључује о јединству живота и његовом заједничком пореклу на основу 
заједничких особина живих бића;  
– доведе  у везу основна својства живих бића са просторним и временским 
распоредом чинилаца њиховог окружења;                                                                                                              
– закључује о јединству живота и његовом заједничком пореклу на основу 
заједничких особина живих бића;                                                                                                                                     
•доведе  у везу основна својства живих бића са просторним и временским 
распоредом чинилаца њиховог окружења; 
– разврста биолошки важне макромолекуле према њиховој улози у остварењу 

животних функција; 
• примерима илуструје примену биолошки важних макромолекула у 

биотехнологији;  

• упоређује прокариотску и еукариотску ћелију на основу биохемијских, 
анатомских и морфолошких карактеристика; 

• доведе у везу утицај чинилаца из спољашње и унутрашње средине са 
динамиком ћелијских процеса;  

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

– постави шест кључних догађаја у историји живота на временској скали;          
– тумачи филогенетске односе и разноврсност живог света на Земљи 
ослањајући се на модел „дрво живота“;  

• примени или изради једноставне кључеве за идентификацију живог света 

Програм биологије у првом разреду гимназије изучавању живих бића 
приступа са филогенетског аспекта и оријентисан је на достизање образовних 
исхода. Достизање исхода води развоју свих кључних и општих међупредметних 
компетенција као што су дигитална компетенција, рад са подацима и 
информацијама, решавање проблема, комуникација, предузимљивост, сарадња, 
компетенција за целоживотно учење, одговоран однос према здрављу, одговоран 
однос према околини и одговорно учешће у демократском друштву.  
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Исходи представљају описе интегрисаних знања, вештина, ставова и 
вредности ученика и груписани су у шест наставних тема: 
биологија као природна наука, особине живих бића, биолошки 
макромолекули, ћелија – грађа и функција, ћелијске деобе и филогенија и 
принципи класификације. 
 

У остваривању наставе потребно је подстицати радозналост, 
аргументовање, креативност, рефлексивност, истрајност, одговорност, 
аутономно мишљење, сарадњу, једнакост међу половима. Препоручује се 
максимално коришћење ИКТ решења јер се могу 

 
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У настави оријентисаној ка достизању исхода прате се и вреднују процес 
наставе и учења, постигнућа ученика (продукти учења) и сопствени рад. 
Наставник треба континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у 
начину на који ученици партиципирају, како прикупљају податке, како 
аргументују, евалуирају, документују итд.  

Да би вредновање било објективно и у функцији учења, потребно је 
ускладити нивое исхода и начине оцењивања,договорити показатеље на основу 
којих сви могу да прате напредак у учењу, а који су у складу са Правилником о 
оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању, ученици се уче да 
размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 
унапредили.  

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа 
ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се 
покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној 
пракси, а све што се покаже као недовољно ефикасно требало би унапредити. 

 
II разред гимназије друштвено-језичког смера 
Наставне теме: 
Физиологија биљака 
Царство Протиста (Protista) 
Морфологија и систематика бескичмењака  
Морфологија и систематика хордата  
Екологија и заштита и унаппређење животне средине  
Циљеви и задаци наставе билогије у ДРУГОМ разреду друштвено-језичког 
смера. 

Да се ученици упознају са основним биохемијским процесима у биљци,да 
усвоје нове научне термине,да схвате да су поједини процеси одвијају на исти 
или сличан начин као и код нас.Да се ученици упознају са разноврсним 
животињским светом,усвоје основна знања о грађи и функцији система 
орагана.Разумевање улоге животиња и биљака и њихов значај у 
природи.Развијање способности да самостално трагају за новим 
информацијама,да знају да користе додатну литературу. Да ученик схвати и 
разуме улогу живог света,формира правилан однос према свим живим бићима и 
на тај начин учествује у заштити и очувању живог света,да покаже и примени 
своја знања у свакодневном животу,повеже са садржајима других наставним 
предметима,да разуме грађу и функцију органа,животних процеса,уочи 
међусобну зависност и сличност у функционисању живог света. Проширивање 
знања о предмету истраживања и значају екологије ,разумевање структуре 
екосистема/биосфере и процеса који се у њима одвијају,развијање свести о 
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последицама глобалних климатских промена,схватање односа човека и животне 
средине,проширивање знања о различитим облицима загађивања животне 
средине и њиховим утицајем на здравље човека,разумевање различитих облика 
заштите и унапређивања животне средине,схватање концептаодрживог развоја и 
разумевање значаја биодиверзитета за опстанак живота на Земљи. 
 
III разред друштвено-језичког смера 2 часа годишње, 72 часа 
ФИЗИОЛОГИЈА ЖИВОTИЊА 
ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ  
МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА  
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОTИЊА  
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ  
Циљеви и задаци наставе биологије у ТРЕЋЕМ разреду друштвено-језчког 
смера. 

Разумевање основних физиолошких процеса у организму 
човека.Прошири знања о нивоима организације биолошких система.Да ученици 
усвоје основна знања о функционисању свог тела,разумевање физиолошких 
процеса у органским сиситемима животиња,с посебним акцентом на нервној и 
хуморалној регулацијифизиолошких функција,тј.система који контролишу 
функционисање организма и одржавају хомеостазу(нервни,ендокрини и 
циркулациони систем).Развијање способности да користећи различите 
информације науче да самостално доносе закључке.Упознавање ученика са 
процесима на молекуларном нивоу у ћелији,разумевање значаја гена  за 
формирање особина живих бића,упознавање са процесима 
репликације,транскрипције и транслације,разумевање значаја генетичког 
инжењеринга и молекуларне биотехнологије за жива бића. 

Упознавање са начином преношења генетичког материјала,утицајем 
средине на функционисање наследног материјала;Разумевање основних правила 
наслеђивања,упознавање са општим принципима генетике човека,разумевање 
значаја генетичких саветовалишта. 

Разумевања начина развића човека и осталих кичмењака,усвоји и 
употрбљава нове термине,проширивање знања о начинима размножавања и 
гаметогенези животиња;схватање везе између типова јајних ћелија,бластула и 
типова гаструлације:разумевање значаја екстраембрионалних творевина за 
опстанак и развој ембриона,одређивањеосновних фаза постембрионалног 
развића.Да усвоји појмове и сазнања о еволутивном развоју живих бића. 

Усвајање основних појмова о молекуларним процесима на нивоу 
ћелије,начинима наслеђивања,наследним болестима и разуме улогу пренаталне 
дијагностике. Да ученик уме да примени стечена знања у свакодневном 
животу,да разуме научено и схвати значај проучавања ових животних процеса и 
порекло и развој организама.Да формира правилан однос према свом телу као и 
другим организмима,схвати улогу као и другим организмима,схвати улогу 
човека у животној средини и његов утицај на њену промену,а тиме и на промену 
човека,његовог наследног материјала.Да стекне медицинску писменост и 
важност здравог живота и узајамног утицаја човека и природе. Упознавање са 
постулатима савремене теорије  еволуције,разумевање процеса настанка 
врста,проширивање основних знања о пореклу,развоју човека и перспективе 
даље еволуције човека,разумевање положаја и улоге човека у животној средини. 
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II разред ПРИРОДНО-МАTЕМАTИЧКИ СМЕР 2 часа недељно,70 часова 
годишње 
1.Морфологија и систематика бескичмењака 
2.Царство Протиста  
3. Морфологија и систематика бескичмењака  
4. Морфологија и систематика хордата 

Циљеви и задаци наставе биологије у ДРУГОМ разреду природно-
математичког смера.Да се ученици упознају са разноврсним животињским 
светом,усвоје основна знања о грађи и функцији система орагана.Развијање 
способности да самостално трагају за новим информацијама,да знају да користе 
додатну литературу.прошири знања о разноврсности животиња са посебним 
освртом на кичмењаке Да ученик схвати и разуме улогу живог света,формира 
правилан однос према свим живим бићима и на тај начин учествује у заштити и 
очувању живог света,да покаже и примени своја знања у свакодневном 
животу,повеже са садржајима других наставним предметима,да разуме грађу и 
функцију органа,животних процеса,уочи међусобну зависност и сличност у 
функционисању живог света.  
III разред природно-математичког смера 3 часа недљно,108 часова годишње 
ФИЗИОЛОГИЈА БИЉАКА  
ФИЗИОЛОГИЈА ЖИВОTИЊА 

Циљеви задаци наставе биологије у ТРЕЋЕМ разреду природно-
математичког смера.Да се ученици упознају са основним животним процесима 
у биљкама,да схвате улогу и значај биљака.Разумевање тока фотосинтезе и 
дисања биљака,опрашивања,кружења материје и енергије,упозна са улогом 
биљних хормонау усклађивању и регулацији животног циклуса биљака. 

Прошири знања о нивоима организације биолошких система.Да разуме и 
усвоји знања о функционисању сопственог организма,разумевање физиолошких 
процеса у органским сиситемима животиња,с посебним акцентом на нервној и 
хуморалној регулацијифизиолошких функција,тј.система који контролишу 
функционисање организма и одржавају хомеостазу(нервни,ендокрини и 
циркулациони систем).Да формира правилан однос према живом свету,формира 
способност за научна истраживања,самостално доноси закључке.Да уочи и 
схвати повезаност животних процеса,примени научена знања у свакодневном 
животу.  

 
IV разред 3 часа недељно,96 часова годишње 
ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ  
МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА  
БИОЛОГИЈА РАЗВИЋА ЖИВОTИЊА  
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЕВОЛУЦИОНЕ БИОЛОГИЈЕ  
ЕКОЛОГИЈА, ЗАШTИTА И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОTНЕ СРЕДИНЕ  
Циљеви и задаци наставе биологије за ЧЕТВРТИ разред природно-
математичког смера: 

Упознавање ученика са процесима на молекуларном нивоу у 
ћелији,разумевање значаја гена  за формирање особина живих бића,упознавање 
са процесима репликације,транскрипције и транслације,разумевање значаја 
генетичког инжењеринга и молекуларне биотехнологије за жива 
бића.Упознавање са начином преношења генетичког материјала,утицајем 
средине на функционисање наследног материјала;Разумевање основних правила 
наслеђивања,упознавање са општим принципима генетике човека,разумевање 
значаја генетичких саветовалишта. 
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Да ученици схвате и усвоје знања о начину размножавања 
човека,проширивање знања о начинима размножавања и гаметогенези 
животиња;схватање везе између типова јајних ћелија,бластула и типова 
гаструлације:разумевање значаја екстраембрионалних творевина за опстанак и 
развој ембриона,одређивањеосновних фаза постембрионалног развића. 

Упознавање са постулатима савремене теорије  еволуције,разумевање 
процеса настанка врста,проширивање основних знања о пореклу,развоју човека и 
перспективе даље еволуције човека,разумевање положаја и улоге човека у 
животној средини. 

Проширивање знања о предмету истраживања и значају екологије 
,разумевање структуре екосистема/биосфере и процеса који се у њима 
одвијају,развијање свести о последицама глобалних климатских 
промена,схватање односа човека и животне средине,проширивање знања о 
различитим облицима загађивања животне средине и њиховим утицајем на 
здравље човека,разумевање различитих облика заштите и унапређивања животне 
средине,схватање концептаодрживог развоја и разумевање значаја 
биодиверзитета за опстанак живота на Земљи. 

Да ученик примењује стечена знања,повезује са другим наставним 
предметима;Да ученик схвата и формира правилан однос према себи и околини у 
којој живи;Показује високу еколошку свест,медицинску писменост,уочава 
повезаност живе и неживе природе и њихов узајамни утицај;Схвата значај 
проучавања наставних јединица и њиховог садржаја у свакодневном животу 
(нпр.ДНК,генетика,развиће,пренатална дијагностика,порекло човека загађење).  

 
Настава биологије за ученике оба смера изводи се у кабинету за биологију 

и у учионицама. Наставни план и програм се остварује уз помоћ савремених и 
традиционалних наставних метода уз коришћење постојећих наставних средства. 
Ученицима су на располагању и ваннаставне активности на којима могу да 
покажу своју креативност.  

Наставник вреднује и прати процес наставе и учења. Наставник треба 
континуирано да прати напредак ученика, који се огледа у начину на који 
ученици партиципирају, како прикупљају податке, како аргументују, евалуирају, 
документују итд. Користити различите технике усменоги и писменог оцењивања 
као и ангажоваење и изрда пројектних и проблемских задатака. 

Ускладити  начине оцењивања, договорити показатеље на основу којих 
сви могу да прате напредак у учењу, а који су у складу са Правилником о 
оцењивању ученика у средњемобразовању и васпитању, ученици се уче да 
размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да предузму да би свој рад 
унапредили.  

Важно је да наставник континуирано прати и вреднује, осим постигнућа 
ученика, и процес наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Све што се 
покаже добрим и корисним наставник ће користити и даље у својој наставној 
пракси, а све што се покаже као недовољно ефикасно требало би унапредити. 

 
Допунска настава 
Допунска настава ће се изводити у складу са потребама ученика,садржаји 

ће бити прилагођени индивидуалним потребама ученика и прати план и програм 
наставе биологије за одређени разред. 
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Додатна настава 

Додатна настава из биологије се организује за ученике који показују 
посебне способности и интересовања за садржаје из биологије. 

Додатна настава ће се изводити у складу са интересовањима ученика и 
могућностима, тј. лабораторијском опремљеношћу кабинета.У оквиру додатне 
наставе заинтересовани ученици се оспособљавају са самосталани научно 
истраживачки рад, израду биолошких препарата и модела, употребу кључева за 
детерминацију биљака и животиња, коришћење додатне научне литературе; 
израда пројектних задатака, есеја; израда рачунских задатака из генетике, 
молекуларне биологије за ученике трећег разреда друштвено-језичког смера и 
четвртог разреда природно-математичког смера, израда и употреба 
рециклираних материјала. Циљ додатне наставе је и подстицање развоја и 
испољавање креативних потенцијала  даровитих ученика.Њима се преопуручује 
и додатна литература. 

Додатана настава ће пратити наставни план и програм за одређени разред, 
али са проширеним садржајима и у складу са индивидуалним способностима 
ученика,уважавајући претходно стечена знања ученика. 

 

Матeматика 
Циљеви и задаци: 
- 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; 

- Оспособљавање за даље учење 
- Формирање умења решавања проблема 
- Стицање чињеничних знања 
- Подстицање мотивације за учење и интелектуални рад 
- Стицање система појмова 
- Усвајање метода и поступака специфичних за наставу математике 
- Усвајање општих интелектуалних умења прикупљања и анализе 

прикупљених информација 
- Развијање самосталности у учењу и интелектуалном раду 
- Стицање знања применљивих у животу 
- Усвајање умења коришћења извора информација и повезивања чињеница 
- Развијање способности повезивања знања из различитих области 
- Развој свести о себи и способности самооцењивања 
- Стицање опште математичке културе, уз схватање места и значаја 

математике у прогресу цивилизације; 
- 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 

I разред  (оба смера)   
Обавезни садржаји:  
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Логика и скупови. Цели бројеви. Реални бројеви.  Пропорционалност. 
Увод у геометрију. Подударност. Рационални алгебарски изрази. Линеарне 
једначине,неједначине и системи. Сличност. Тригонометрија правоуглог 
троугла. 

Кључни појмови садржаја:логичке и скуповне операције, релације и 
функције, скуп реалних бројева, аксиома, изометрија, рационални алгебарски 
израз, једначина и систем једначина с параметром, хомотетија, сличност и 
тригонометријске функције. 

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

− анализира и образложи поступак решавања задатка и дискутује број решења; 
− користи математички језик и систематично и прецизно представи идеју и 

решење; 
− користи логичке и скуповне операције; 
− користи функције и релације и њихова својства;  
− примени једноставна правила комбинаторике за пребројавање коначних 

скупова;  
− представи природан број у канонском облику и на основу тога одреди НЗС и 

НЗД бројева; 
− превeдe цеo број из једног позиционог система у други; 
− користи, приказује на бројевној правој и пореди природне, целе, рационалне и 

реалне бројеве; 
− преводи рационалне бројеве из једног записа у други; 
− на основу реалног проблема састави и израчуна вредност бројевног израза (са 

или без калкулатора), процени вредност једноставнијих израза и тумачи 
резултат; 

− рачуна са приближним вредностима бројева, процењује грешку и по потреби 
користи калкулатор;  

− примени пропорцију и процентни рачун у реалном контексту;  
− примени прост каматни рачун за доношење финансијских одлука;  
− разликује узајамне положаје тачака, правих и равни;  
− примени својства троуглова, четвороуглова и кругова, укључујући и примену 

у реалном контексту;  
− примени подударност у равни (симетрије, транслација, ротација);  
− користи линеарне операције са векторима и примени њихова основна 

својства;   
− докаже једноставнија геометријска тврђења користећи подударност и векторе; 
− конструише геометријске објекте у равни користећи њихова својства; 
− трансформише целе и рационалне алгебарске изразе;  
− користи неједнакости x2 ≥ 0 и однос аритметичке и геометријске средине; 
− реши линеарне једначине и дискутује њихова решења у зависности од 

параметра;  
− реши линеарне неједначине; 
− графички представи линеарну функцију и анализира њен график;   
− реши проблем који се своди на линеарну једначину, неједначину и систем 

линеарних једначина са највише три непознате, дискутује и тумачи решења;  
− примени сличност и хомотетију у равни;  
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− одреди вредности тригонометријских функција углова од 30°, 45° и 60°; 
− примени тригонометрију правоуглог троугла у реалним ситуацијама уз 

коришћење калкулатора. 
 

Слободни садржаји:  Историја математике (теорија бројева и основи 
геометрије). 
Годишњи фонд:  148 часова ( 4 часа недељно) 
 
I разред  (информатички смер)   

Обавезни садржаји:  
Логика и скупови. Реални бројеви.  Увод у геометрију. Подударност. 
Рационални алгебарски изрази. Линеарне једначине, неједначине. Линеарна 
функција. Сличност. Тригонометрија правоуглог троугла. Степеновање и 
кореновање. 

Годишњи фонд:  180 часова ( 5 часова недељно) 
Садржаји и начин остваривања овог програма је одређен Правилником о 
наставном плану и програму за гимназије за ученике са посебним способностима 
за рачунарство и информатику  (Сл. гл. РС - Просв. гласник бр. 5/17) 

 
II разред  ( природно – математички смер) 

Обавезни садржаји:  Степеновање и кореновање. Квадратна једначина и 
функција. Експоненцијална и логаритамска функција. Тригонометријске 
функције.  
Слободни садржаји:  Математичари и њихова дела – радови ученика 
Годишњи фонд:  175 часова ( 5 часова недељно) 

  III разред ( природно –математички смер) 
Обавезни садржаји:  Полиедри.  Обртна тела.  Вектори.  Аналитичка 
геометрија у равни. Математичка индукција. Низови. Комплексни бројеви и 
полиноми. 
Слободни садржаји:  Пројектни стереометријски задаци 
Годишњи фонд:  180 часова ( 5 часова недељно) 

  IV разред ( природно–математички смер) 
Обавезни садржаји: Функције. Извод функције. Интеграл. Комбинаторика. 
Вероватноћа и статистика. 
Слободни садржаји:  Пројектни задатак – график функције 
Годишњи фонд:  128 часова ( 4 часа недељно) 

  II разред ( друштвено-језички смер) 
Обавезни садржаји:  Степеновање и кореновање. Квадратна једначина и 
функција. Експоненцијална и логаритамска функција. Тригонометријске 
функције.  
Слободни садржаји:  нема 
Годишњи фонд:  105 часова ( 3 часа недељно) 

  III разред ( друштвено-језички смер) 
Обавезни садржаји:  Полиедри.  Обртна тела.  Вектори.  Аналитичка 
геометрија у равни. Математичка индукција. Низови. 
Слободни садржаји:  нема 
Годишњи фонд:  72 часа ( 2 часа недељно) 

  IV разред ( друштвено-језички смер) 
Обавезни садржаји: Функције. Извод функције. Комбинаторика. 
Вероватноћа и статистика. 
 Слободни садржаји:  нема 



105 
 

Годишњи фонд:  64 часа ( 2 часа недељно) 
 

Начин и поступак остваривања наставног плана и програма: Настава 
je кабинетска ( три кабинета ) и одвија се са целим одељењем. Опремљеност 
кабинета омогућава примену ИКТ у настави. Због потребе за реализацијом 
обавезних писмених задатака ученици имају распоред са највише једним 
двочасом.  

Врсте активности у образовно-васпитном раду:  У реализацији 
садржаја програма поред традиционалних ( трансмисиона метода -предавачка, 
дијалошка са фронталним обликом рада) комбинују се и  различите методе 
активног учења (учење кроз пажљиво конструисане активности; учење кроз рад, 
извршавање задатака и личну акцију; учење директним укључењем ученика у 
процес учења) као и методе критичког мишљења (нпр. brainstorming)  које треба 
да доведу до постављених исхода  на основу којих се врши вредновање рада 
ученика: 

 
Знање Разумевање Примена  Анализа Синтеза Евалуација 
памти 
претходно 
научени 
садржај 

овладава 
значењем 
садржаја 

користи 
научено у 
новим и 
конкретним 
ситуацијама 

разуме 
садржај и 
структуру 

формулише 
и гради 
нове 
структуре 
од 
постојећих 
садржаја 

просуђује о 
вредности 
садржаја 

Укључивање савремених метода у реализацији програма представља 
ангажовање наставника  на уважавању детета у школи као и његових узрасних и 
индивидуалних карактеристика, уз вођење рачуна о мотивацији детета за учење, 
подстицање развоја као једног од циљева учења, а не само усвајање градива. 

 

Праћење и вредновање наставе и учења 

При обради нових садржаја треба се ослањати на постојеће искуство и 
знање ученика, и настојати да ученици самостално изводе закључке. Узимајући 
ово у обзир процес праћења и вредновања започиње иницијалном проценом 
(тестом) нивоа на коме се ученик налази.  

Праћење рада ученика, проверавање његовог знања и оцењивање мора 
бити континуирано и систематско.  Наставници примењују разноврсне наставне 
методе које ће сваког ученика максимално активирати, ангажовати и 
мотивисати. Оцењивање се врши у свим фазама наставе током целе школске 
године. Неопходно је стално радити  на степену напредовања ученика, праћењу 
рада ученика на и ван редовног  часа као и на допунским и додатним часовима. 



106 
 

Провера знања се реализује кроз четири (двочасовна) обавезна писмена 
задатка, контролне вежбе, полугодишње и годишње тестове, петнаестоминутне 
провере. 

Остале компоненте: активност на часу,  присуство на редовним, 
допунским и додатним часовима, способност  ученика , домаћи задаци, ставови 
ученика, 

Допунска и додатна настава 

План за допунску и додатну наставу на годишњем нивоу биће сачињен на 
основу Стручног упутства о начину израде школске документације  
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, бр.119-01-346/1/2014-01 
од 27.8.2014.године, а према задужењима наставника по 40-часовној недељи у 
свакој школској години. 

Садржај допунске наставе прати наставни програм и прилагођава се 
индивидуалним потребама ученика с циљем остваривања предвиђених исхода. 

У оквиру додатне наставе биће обрађене неке од следећих темa, у 
зависности од потреба и интересовања ученика: 

први разред 

- Елементарна теорија бројева - одабрани задаци 
- Полиноми 
- Рационални алгебарски изрази, једначине и неједначине 
- Апсолутна вредност броја и примене  
- Равне геометријске фигуре 
- Одабрани задаци за такмичења из математике 
- Логички и комбинаторни задаци 

други разред 

- Квадратне једначине, функције н неједначине  
- Ирационални алгебарски изрази, једначине и неједначине  
- Експоненцијални и логаритамски изрази, једначине и неједначине  
- Одабрана поглавља тригонометрије  
- Логичко-комбинаторни и слични нестандардни задаци 
- Одабрани задаци за математичка такмичења  

трећи разред 

- Полиедри 
- Обртна тела. Комбинована тела  
- Разне примене вектора  
- Системи једначина и неједначина другог или вишег реда 
- Математичка индукција. Низови  
- Логичко-комбинаторни задаци  
- Одабрани задаци за математичка такмичења  

четврти разред 

- Функције 
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- Изводи и интеграли функција 
- Елементи комбинаторике и вероватноће 
- Математичке структуре 
- Логичко-комбинаторни задаци  
- Одабрани задаци за математичка такмичења  

 
Физика 

Циљ и задаци наставе физике у гимназији: ученици треба да стекну 
знања из фундаменталних физичких теорија које су предвиђене наставним 
програмом. Изучавањем и савлађивањем  закона, појмова, теоријских модела 
који се користе у физици да би се описали процеси и појаве у природи, ученици 
треба да схвате физичко тумачење појава у природи, да стекну неопходна знања 
за наставак школовања на факултетима где је физика од посебног значаја, да се 
оспособе за примену физичких метода мерења у разним областима физике, да 
рукују мерним инструментима, апаратурама и уређајима као и да развију 
самостално логичко закључивање и критичко-аналитички дух. Упознавањем 
улоге човека у освајању и мењању природе треба да развију правилан однос 
према заштити човекове средине. 

Праћење и вредновање  достигнућа исхода се врши путем писмених и 
усмених испитивања, која се организују на крају сваке наставне теме или групе 
сродних наставних тема. 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

 
I р а з р е д  (74  часа годишње, 2 часа недељно) 

1) Увод, рачунске операције са векторима 
2) Кретање:Елементи кинематике, равномерно кретање, кретање са сталним 

убрзањем, угаоне кинематичке величине, кретање материјалне тачке по 
кружној путањи,Галилејеве трансформације координата, класични закон 
сабирања брзина. 

3) Сила: динамичке физичке величине, Њутнови закони механике, 
инерцијални и неинерцијални референтни системи, инерцијалне силе, 
скаларни и векторски производ вектора, ротационо кретање, закони 
статике, трење при клизању тела. 

4) Гравитација: Кеплерови закони, Њутнов закон гравитације, 
карактеристике гравитационог поља и кретање тела у гравитационом 
пољу, бестежинско стање. 

5) Закони одржања: изолован систем, закон одржања импулса, рад 
константне силе, рад и кинетичка енергија, снага, конзервативне силе, 
потенцијална енергија и потенцијал поља, кинетичка енергија ротације, 
закон одржања механичке енергије, закон одржања момента импулса. 

6) Границе применљивости класичне механике. 
Лабораторијске вежбе: 

a. Проучавање убрзаног кретања Атвудовом машином или скалером 
b. Закон одржања енергије у механици (колица са тегом) 
c. Одређивање коефицијента статичког трења помоћу стрме равни  
d. Закон одржања импулса (колица и тег) 
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Исходи: 
По завршетку првог разреда ученик ће бити  у стању да:  
-разуме основе физичке механике 
- уочава разлике између праволинијског и ротационог кретања 
-препознаје  разлике између кретања материјалне тачке и крутог тела 
- анализира динамику физичког проблема 
-уочава различите врсте сила које делују на тело 
- решава задатке у којима примењује Њутнове законе кретања 
- разуме када сила врши рад 
-примењује законе одржања енергије, импулса и момента импулса 

 
 

II р а з р е д 
Природно-математички смер (105 часова годишње, 3 часа недељно ) 

1) Молекулско-кинетичка теорија гасова: Расподела молекула по брзинама и 
Штернов оглед, дифузија гаса, модел идеалног гаса, притисак гаса, 
једначина стања идеалног гаса и дискусија(изо-процеси). 

2) Термодинамика: унутрашња енергија, количина топлоте, I принцип 
термодинамике и његова примена на идеалне гасове, рад идеалног гаса, 
топлотни капацитет и специфична топлота, изо-процеси и адијабатски 
процес, термодинамичка вероватноћа и ентропија, други принцип 
термодинамике, топлотни мотори, Карноов циклус, уређаји за хлађење. 

3) Флуиди: равнотежно стање флуида, кретање флуида, једначина 
континуитета, Бернулијева једначина и њене примене. 

4) Молекулске силе и агрегатна стања: топлотно ширење чврстих тела и 
течности, Хуков закон, вискозност у течности, површински напон 
течности, фазе супстанције и фазни прелази. 

5) Електростатика: Кулонов закон, јачина и потенцијал електростатичког 
поља, напон, рад електричне силе, флукс линија сила, веза јачине поља и 
потенцијала, електрични капацитет проводника и кондензатора,енергија 
електростатичког поља, проводник у електричном пољу, електрични 
дипол, поље у диелектрику. 

6) Стална електрична струја: напон и електромоторна сила, Омов закон за 
хомогени, нехомогени део струјног кола и цело струјно коло, 
еквивалентни електрични отпор, Кирхофова правила, Џул-Ленцов закон, 
проводљивост електролита и гасова 

7) Магнетно поље:карактеристике магнетног поља, Лоренцова сила, 
Амперова сила, феромагнетици, дијамагнетици и парамагнетици. 
 

Лабораторијске вежбе: 
a. Одређивање Авогадровог броја Рејлијевим огледом 
b. Мерење коефицијента површинског хапона 
c.  Омов закон за електрично коло једносмерне струје 
d. Мерење отпора Витстоновим мостом 
e. Кирхофова правила 
f. Одређивање модула еластичности жице 
g. Рад са осцилоскопом (магнетни хистерезис) 

Друштвено-језички смер (70 часова годишње, 2 часа недељно) 
           Тематске целине су исте али се обрађују у мањем обиму. 
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Лабораторијске вежбе: 
• Мерење коефицијента површинског напона 
• Омов закон 
• Мерење отпора 
• Одређивање модула еластичности жице 

III р а з р е д 
Природно-математички смер (108 часова годишње, 3 часа недељно) 

1) Електромагнетна индукција: кретање проводника у хомогеном магнетном 
пољу Фарадејев закон електромагнетне индукције, самоиндукција, 
бетатрон. 

2) Хармонијске осцилације: Карактеристике осцилаторних кретања и 
процеса, линеарни хармонијски осциллатор, енергија линеарног 
хармонијског осцилатора, математичко и физичко клатно, 
електромагнетне осцилације-ЛЦ-коло, пригушене механичке и 
електромагнетне осцилације, принудне осцилације, резонанција. 

3) Наизменична струја: синусоидалне промене напона и струје, ефективне 
вредности, отпори и Омов закон за наизменичне струје, снага 
наизменичне струје, генератори, трансформатори, појам о трофазној 
струји. 

4) Механички таласи;Акустика: Врсте и карактеристике таласа, једначина 
равних таласа, слагање осцилација истих фреквенција, интерференција 
кохерентних таласа, хајгенсов принцип, стојећи таласи, одбијање и 
преламање таласа, извори и карактеристике звука, објективна и 
субјективна јачина звука, Доплеров ефекат у акустици, инфразвук и 
ултразвук. 

5) Електромагнетни таласи:карактеристике, скала, елементи радио-технике, 
телевизија. 

6) Таласна оптика: индекс преламања, интерференција кохерентне 
светлости, Фраунхоферова дифракција светлости, дифракциона решетка, 
дифракција X-зрака, холографија, поларизација светлости, Малусов 
закон, Брустеров закон, оптичка анизотропија. 

7) Геометријска оптика:одбијање и преламање светлости на равној 
граничној површини,тотална рефлексија, преламање кроз призму и план-
паралелну плочу, дисперзија светлости,разлагање полихроматске 
светлости у спектар, ликови код равних и сферних огледала, преламање 
светлости кроз сочива, недостаци сочива, оптички инструменти. 

8) Фотометрија. 
Лабораторијске вежбе: 

a. Одређивање гравитационог убрзања Земље математичким клатном 
b. Мерење брзине звука у ваздуху резонанцијом ваздушног стуба 
c. Серијска веза активног и реактивних отпора у колу наизменичне 

струје. Напонска резонанција 
d. Мерење таласне дужине светлости дифракционом решетком 
e. Одређивање жижне даљине сочива на оптичкој клупи 
f. Одређивање индекса преламања стакла план-паралелне плоче 
g. Одређивање увећања микроскопа 

Друштвено-језички смер (72часа годишње, 2часа недељно) 
      Тематске целине су исте али се обрађују у мањем обиму. 
Лабораторијске вежбе: 

• Мерење брзине звука у ваздуху 
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• Мерење таласне дужине светлости дифракционом решетком 
• Одређивање жижне даљине сочива на оптичкој клупи 

IV р а з р е д 
Природно-математички смер (128+32 часова годишње, 4+1 часова недељно) 

1) Теорија релативности: Мајкелсон-Морлијев експеримент,постулати 
Специјалне теорије релативности, проблем истовремености, 
Лоренцове трансформације и механички принцип каузалности, 
контракција дужине, дилатација времена,релативистичко слагање 
брзина, релативистичка маса и импулс, кинетичка енергија 
релативистичке честице, веза између импулса и енергије, основне 
идеје опште теорије релативности, тумачење гравитације. 

2) Квантна оптика: топлотно зрачење, закони зрачења апсолутно црног 
тела, квантна природа електромагнетног зрачења, карактеристике 
фотона, фотоелектрични ефекат, Комптонов ефекат. 

3) Елементи квантне механике: таласна својства честица, Де-Бројлијева 
релација, квантно понашање микро објеката, Хајзенбергов принцип и 
релације неодређености, Борова теорија атома водониковог типа, 
спектралне серије атома водоника, Франк-Херцови огледи, описивање 
стања квантног система, пролаз честице кроз потенцијалну баријеру-
тунел ефекат, линеарни хармонијски микроосцилатор, квантни 
ротатор, Штерн-Герлахов експеримент, спин електрона, Паулијев 
принцип и периодни систем елемената, закочно и карактеристично 
рендгенско зрачење, молекулски спектри. 

4) Ласери: спонтана и стимулисана емисија зрачења, ласери. 
5) Физика чврстог стања: зонска теорија кристала, суперпроводљивост, 

сопствена и примесна проводљивост полупроводника, 
полупроводничка диода и триода. 

6) Нуклеарна физика: структура језгра, нуклеарне силе, дефецт масе и 
енергија везе, врсте радиоактивних распада, закон радиоактивног 
распада, активност,детекција радиоактивног зрачења, вештачка 
радиоактивност, анихилација и креација електрон-позитронског пара, 
трансурански елементи, фисија, нуклеарни реактори, фузија, 
термонуклеарне реакције, заштита од нуклеарног зрачења. 

7) Физика елементарних честица: Појам елементарности, класификација 
елементарних честица, кваркови, фундаменталне интеракције поља 

• Астрономија:предмет проучавања,историјски развој, небеска сфера и 
њено обртање, сферни координатни системи, Еклиптика, време и 
календари, сазвежђа-северно небо, Кеплерови закони и Њутнов закон 
гравитације, паралакса,астрономске јединице за даљину, 
израчунавање радијалних брзина небеских тела,привидне и апсолутне 
звездане величине-Погсонов закон,астрономски инструменти, 
радиотелескопи, ХР-дијаграм-звезде, галаксије, Месец, Сунце и 
Сунчев систем. 

Лабораторијске вежбе: 
• Угаона дивергенција ласерског снопа 
• Калибрација спектроскопа 
• Идентификација непознатог спектра 
• Снимање струјно-напонске карактеристике полупроводничке диоде 
• Снимање колекторских карактеристика транзистора 
• Одређивање температурског коефицијента отпора термистора 
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Друштвено-језички смер (64 часа годишње, 2 часа недељно) 

1) Теорија релативности: Постулати Специјалне теорије релативности, 
релативистички карактер времена и дужине, карактеристике брзине 
светлости, релативистичка маса и импулс, закон одржања енергије тј. 
релативистичке масе, појам о Општој теорији релативности 

2) Топлотно зрачење и квантна природа електромагнетног зрачења: 
топлотно зрачење и закони зрачења апсолутно црног тела, фотон, 
фотоелектрични ефекат, маса и импулс фотона 

3) Таласна својства честица и појам о квантној механици: честично-
таласни дуализам,таласна својства електрона, Де Бројлијева релација, 
дифракција електрона, електронски микроскоп, таласна функција, 
Хајзенбергове релације неодређености, мисаони оглед 

4) Квантна теорија водониковог атома: спектар водониковог атома, 
Борови постулати, квантовање енергије, квантни бројеви и њихов 
физички смисао, Штерн-Герлахов оглед, Паулијев принцип, периодни 
систем елемената 

5) Физика чврстог стања: зонска теорија кристала, основне физичке 
идеје, квантна теорија проводљивости метала, суперпроводљивост, 
својства полупроводника, примене полупроводника  

6) Индуковано зрачење. Ласери: спонтана и стимулисана емисија 
зрачења, ласери, примена ласера 

7) Нуклеарна физика: маса и наелектрисање језгра, спин и магнетни 
момент језгра, енергија везе и дефект масе, нуклеарне силе, димензије 
језгра, природна радиоактивност, закон радиоактивног распада, 
активност, мерење активности, експерименталне методе проучавања 
радиоактивних појава, α-распад, β-распад,γ-зрачење, протони и 
неутрони, вештачка радиоактивност, анихилација и креација 
елецтрон-позитронског пара, особине нуклеарних реакција, 
интеракција неутрона са језгром, трансурански елементи, фисија, 
ланчана реакција, нуклеарни реактори, фузија, нуклеарне реакције као 
извори звездане енергије, заштита од нуклеарног зрачења 

8) Физика елементарних честица: космичко зрачење, класификација 
елементарних честица, кваркови, глуони, структура нуклеона 

9) Појам о астрономији: предмет и методе истраживања астрономије, 
структура васионе (Сунчев систем, галактика и васиона), порекло и 
развој небеских тела (космогонија) 

10) Закључно разматрање: врсте интеракција честица у природи, основни 
закони природе 

Лабораторијске вежбе: 

• Карактеристике диоде и транзистора 

• Калибрација спектроскопа и идентификација непознатог 
спектра 
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Начин и поступак остваривања плана и програма 
Настава се одвија у кабинету за физику, учионици и по потреби 
медијатеци. Реализација наведеног програма праћена је демонстрационим 
огледима који се раде у кабинету. Посебно се у кабинету раде 
лабораторијске вежбе које су у складу са наведеним програмом и 
могућностима кабинета. 

Врсте активности у образовно-васпитном раду 
Лабораторијске вежбе ученице раде у мањим групама, док код предавања 
доминира фронтални рад. Примењују се разне наставне методе при чему 
доминира демонстративна и решавање проблема уз примену визуелних, 
аудио-визуелних и мануелних настаних средстава. 

 
План рада допунске и додатне наставе 
 
 Садржај допунске наставе физике се одвија у складу са  индивидуалним 
потребама ученика. Наставне теме прате наставни програм. 
 
 Додатна настава обухвата обраду следећих тема: 
 
Први разред: 

- Кретање 
- Динамика транслаторног кретања 
- Динамика ротације 
- Гравитација 
- Закони одржања 
- Задаци са такмичења 

  Други разред :  
- МКТ 
- Термодинамика 
- Динамика флуида 
- Молекулске силе  
- Фазни прелази 
- Електростатика 
- Једносмерна ел. струја 
- Задаци са такмичења 

  Трећи разред : 
 

- Магнетно поље 
- Електромагнетна индукција 
- Наизменична струја 
- Хармонијске осцилације 
- Механички таласи 
- Електромагнетни таласи 
- Акустика 
- Оптика 
- Задаци са такмичења 

Четврти разред: 
 

- СТР 
- Квантна природа електромагнетног зрачења 



113 
 

- Таласна  својства честица 
- Квантна механика 
- Квантна теорија атома 
-  Физика чврстог стања 
- Ласери 
- Нуклеарна физика 
- Физика елементарних честица 
- Задаци са такмичења 
- Одабране теме из астрономије 

 
Припрема за такмичења из физике 
Координатор Тијана Маринковић, професор физике 

Припремна настава за такмичења из физике одвија се током целе школске 
године са различитом фреквенцијом. Највећи број часова се одржава од  марта 
до маја тј. у пероду који обухвата  припреме за окружно и државно такмичење. 
Годишњи фонд часова је између 70-80. 
 
Хeмија 
 

Циљеви и задаци учења хемије су да ученик развије хемијска и техничко-
технолошка знања, способности апстрактног и критичког мишљења, 
способности за сарадњу и тимски рад, као припрему за даље универзитетско 
образовање и оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном 
животу, одговоран однос према себи, другима и животној средини и став о 
неопходности целоживотног образовања. Такође, ученик треба да стекне шира 
знања о стуктури супстанце- неорганских и органских  једињења као и структури 
биомолекула и њиховој улози у метаболизму,  да овлада основним знањима и 
техникама рада у хемијској лабораторији, да поступно упознаје методе 
хемијских истраживања и примене хемијских реакција, да развија критичку и 
стваралачку машту и формира правилан однос према раду као и да развија 
позитивне особине личности (тачност, прецизност, систематичност...).  

I разред (сви смерови)  
Годишњи фонд: 74 часа 
Обавезни садржаји (области/теме):  

Хемија као наука; Врсте супстанци; Структура атома; Хемијске везе; 
Дисперзни системи; Хемијске реакције; Киселине,базе и соли; 
Оксидоредукционе реакције 

Кључни појмови садржаја: научни метод, структура супстанце, 
дисперзни системи, хемијске реакције, оксидоредукционе реакције, 
протолитичка теорија киселина и база и pH вредност раствора. 

 
Исходи 
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 
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− проналази и критички одабира потребне хемијске информације из различитих 
извора; 

− користи хемијски научни језик за описивање структуре, својстава и промена 
супстанци; 

− наводи примере о значају хемије за савремено друштво; 
− описује научни метод у хемији; 
− објашњава значај хемијског експеримента; 
− изражава физичке величине у одговарајућим мерним јединицамамеђународног 
   сиситема (SI) и разликује основне и изведене физичке величине; 

  -табеларно и графички приказује резултате мерења. 
− класификује супстанце на основу честичне структуре супстанци; 
− прикаже шематски електронске конфигурације атома и јона; 
− описује стање електрона у атому квантним бројевима; 
− тумачи и предвиђа својства хемијског елемента на основу електронске 

конфигурације атома; 
− предвиђа промену енергије јонизације, афинитета према електрону, 

електронегативности у зависности од атомског броја у групи и периоди; 
− приказује електронски Луисове симболе и формуле атома, јона и молекула; 
− предвиђа геометрију молекула на основу Луисове формуле; 
− објашњава поларност молекула; 
− користи међумолекулске интеракције за објашњење агрегатних стања 

супстанци; 
− примењује једначину стања идеалног гаса;  
− тумачи фазни дијаграм на примеру воде; 
− објашњава утицај водоничне везе на својства супстанци; 
− објашњава разлике између аморфних и кристалних супстанци; 
− предвиђа својства супстанци на основу типа кристалне решетке; 
− објашњава својства дисперзних система и њихову примену у свакодневном 

животу;  
− рачуна количинску концентрацију, масену концентрацију и молалност 

раствора; 
− рачуна снижење температуре мржњења и повишење температуре кључања у 

воденим растворима електролита и неелектролита; 
− припреми растворе за потребе у лабораторији и свакодневном животу. 
− анализира односе количине супстанце, броја честица и масе супстанце; 
− образлаже значај квантитативних односа у хемијским системима; 
− изводи стехиометријска израчунавања на основу задатих података; 
− процењује топлотне промене у физичким и хемијским процесима на основу 

експерименталних података; 
− разматра факторе који утичу на брзину хемијске реакције и процењује њихов 

утицај на хемијске процесе у индустрији и свакодневном животу; 
− објашњава значај хемијске равнотеже у хемијским и технолошким системима; 
− експериментално испитује понашање хемијских равнотежних система; 
− разликује киселине и базе на основу једначина електролитичких дисоцијација 

и протолитичких реакција; 
− пише и тумачи једначине јонских реакција; 
− рачуна концентрације јона у растворима електролита на основу степена 

дисоцијације; 
− рачуна pH вредност раствора јаких киселина и база на основу количинске 

концентрације раствора; 
− препознаје примере киселина, база и соли у свакодневном животу; 
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− испитује киселост водених раствора помоћу различитих киселинско-базних 
индикатора; 

− препознаје примере оксидоредукционих процеса у свакодневном окружењу; 
− пише и тумачи једначине оксидоредукционих реакција; 
− наводи примере оксидационих и редукционих средстава; 
− пореди својства метала у односу на реакције са киселинама (које немају 

оксидациона својства); 
− безбедно по себе и друге рукује лабораторијским прибором, посуђем и 

супстанцама; 
 

Програмски садржаји у оквиру датих тема обухватају и демонстрационе 
огледе и лабораторијске вежбе ( три лабораторијске вежбе са укупно десет 
часова) који чине саставни део редовне наставе. При изради вежби одељење се 
дели на два дела, а ученици вежбе раде у пару или групи. 

 

II разред ( природно-математички смер) 
Годишњи фонд: 105 часова (70 часова теоријске наставе и 35 часова вежби) 
Обавезни садржаји: Водоник; Елементи 1.групе перодног система; Елементи 
2.групе перодног система; Елементи 13. групе перодног система; Елементи 14. 
групе перодног система; Елементи 15. групе перодног система; Елементи 16. 
групе перодног система; Елементи 17. групе перодног система; Елементи 18. 
групе перодног система; Прелазни елементи; Лантаноиди и актиноиди; Хемијски 
аспекти загађивања животне средине 
Дати програмски сдржаји праћени су и демонстрационим огледима.  
Садржаји програма вежби: Увод у лабораторијсу технику; Основне 
лабораторијске операције; Реакције и својства неорганских супстанци. 
II разред (друштвено-језички смер) 
Годишњи фонд: 70 часова  
Обавезни садржаји: структура органских супстанци ; угљоводоници; органска 
кисеонична једињења; органска азотна једињења; витамини, хормони, 
алкалоиди, антибиотици; хемијски аспекти загађивања животне средине 
Дати програмски сдржаји праћени су и демонстрационим огледима.  
 
III разред ( природно-математички смер) 
Годишњи фонд: 108 часова ( 72 часа теоријске наставе и 36 часова вежби) 
Обавезни садржаји:Увод у органску хемију; Алкани и циклалкани; Алкени; 
Алкини; Ароматични угљоводоници; Халогени деривати угљоводиника; 
Алкохоли и феноли; Етри; Алдехиди и кетони; Карбоксилне киселине и њихови 
деривати; Органска једињења са азотом;Органска једињења са сумпором; 
Хетероциклична једињења; Полимери; Боје; Методе  карактеризације органских 
једињења. 
Дати програмски сдржаји праћени су и демонстрационим огледима.  
Садржаји програма вежби: Методе изоловања и пречишћавања органских 
једињења; Реакције и својства органских једињења; Препаративна органска 
хемија; Интеракција електромагнетног зрачења и хемијских супстанци. 
 
IV разред ( природно-математички смер) 
Годишњи фонд:64 часа  
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Обавезни садржаји: Угљени хидрати; Липиди; Алкалоиди и антибиотици; 
Протеини; Витамини и хормони; Нуклеинске киселине; Основи метаболизма; 
Биотехнологија и њене могућности; Хемијски загађивачи животне средине. 
Дати програмски сдржаји праћени су и демонстрационим огледима.  
 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма: Теоријска 
настава се изводи у два хемијска кабинета ( 210 и 206). Демонстрациони огледи 
и лабораторијске вежбе се изводе искључиво у хемијском кабинету (206) који је 
заправо опремљена хемијска лабораторија. Лабораторијске вежбе се  изводе тако 
што се одељење дели у две групе. У другом и трећем разреду свака група има по 
два часа вежби сваке друге недеље. Ученици вежбе раде у мањим групама или 
индивидуално. 
 
Врсте и активности у образовно-васпитном раду:  Настава се одвија кроз 
фронтални, групни, индивидуални и рад у паровима кроз предавање, разговор, 
путем решавања проблема, израдом семинарских радова, демонстрационо и 
практично( лабораторијски) користећи сва расположива наставна средства.  
 
 
Праћење и вредновање наставе и учења: 
Процес праћења и вредновања почиње иницијалним тестом који је инструмент 
провере предзнања и потенцијала ученика. Наставник континуирано прати рад 
сваког ученика кроз непрекидно проверавање његових усвојених знања, 
стечених на основу свих облика наставе: демонстрационих огледа, предавања, 
решавања квантитативних и квалитативних задатака, лабораторијских вежби, 
семинарских радова... Оцењивање се врши у свим фазама наставе током целе 
школске године помоћу усменог испитивања, кратких писмених провера  
(петнаестоминутне вежбе), тестова на крају већих целина, контролних рачунских 
вежби и провером експерименталних (лабораторијских) вештина. Наставник 
такође треба да омогући ученицима да искажу алтернативна решења проблема, 
иновативност и критичко мишљење и да то адекватно вреднује.  Остале 
компоненте праћења и вредновања су: активност на часу,  присуство на 
редовним, допунским и додатним часовима, способност  ученика , домаћи 
задаци, ставови ученика. 

 
Допунска и додатна настава 

Допунска настава се организује за ученике који у редовној настави нису 
били успешни и прилагођена је њиховим индивидуалним потребама. Циљ 
допунске наставе је да ученик, уз додатну помоћ наставника, стекне минимум 
основних знања из садржаја које предвиђа програм хемије у гимназији. 

Додатна настава намењена је даровитим ученицима и треба да задовољи 
њихова интересовања за хемију. У оквиру ове наставе се продубљују и 
проширују садржаји из редовне наставе, раде нови садржаји, тежи задаци, 
сложенији експерименти од оних у редовној настави. Наставници позивају и 
истакнуте стручњаке да у оквиру додатне наставе одрже популарна предавања. 
Такође организују и омогућавају ученицима посете факултетима и институтима. 
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Задаци додатне наставе хемије су : да омогући ученицима да у 
самосталним истраживачким радовима овладају основама научног метода, да 
развијају аналитичко и критичко мишљење, да у складу са могућностима раде 
сложеније експерименте, да решавају теоријске и експерименталних проблеме, 
да израђују различите материјале који се могу користити и у настави ( табеле, 
шеме, слике, и сл. ) и да се припреме за учешће на такмичењима из хемије. 

Рачунарство и информатика 

Циљ учења Рачунарства и информатике је стицање знања, овладавање 
вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у 
савременом друштву. Усвајањем концепата из рачунарских наука, ученик 
развија способност апстрактног и критичног мишљења о аутоматизацији послова 
уз помоћ информационо-комуникационих технологија и развија способност 
ефективног коришћења технологије на рационалан, етичан и безбедан начин. 

Општа предметна компетенција  

Учењем наставног предмета Рачунарство и информатика ученик је 
оспособљен да примени стечена знања и вештине из области информационо-
комуникационих технологија ради испуњавања постављених циљева и задатака 
у свакодневном животу, даљем школовању и будућем раду. Развио је способност 
апстрактног и критичног мишљења уз помоћ информационо-комуникационих 
технологија. Развио је дигиталну писменост и позитивне ставове према 
рачунарским наукама.  

Специфичне предметне компетенције 

Специфичне предметне компетенције представљају опис специфичних 
способности ученика које му омогућавају да развије општу предметну 
компетенцију. Подразумевају способност за одговорно коришћење 
информационо-комуникационих технологија уз  препознавање потенцијалних 
ризика и опасности; способност писања програма вођених догађајима и 
разумевање принципа креирања добро структуираних програма. Специфичне 
компетенције обухватају способност за брзо, ефикасно и рационално 
проналажење информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко 
анализирање, складиштење и преношење и представљање у графичком облику. 

Први разред (друштвено-језички, природно-математички смер) 

Годишњи фонд: 74 часова; 

Програм за први разред реализоваће се у оквиру редовне,  допунске и додатне 
наставе,  као и кроз угледне и огледне часове. Садржаји ће бити прилагођени 
индивидуалним потребама ученика. 

Исходи 

По завршетку разреда ученик ће бити у стању да: 



118 
 

− објасни улогу ИКТ у свакодневном животу; 
− разуме изазове коришћења савремених тенологија на одговоран и 
безбедан начин; 
− кратко опише најважније догађаје у развоју ИКТ;  
− разликује и користи сервисе Интернета; 
− приступа интернету, самостално претражује, проналази информације у 
дигиталном окружењу и преузима их на свој уређај; 
− класификује информације са интернета и процењује њихов  квалитет и 
поузданост; 
− спроводи поступке за заштиту личних података и приватности на 
интернету;  
− објасни начин дигиталног записа података и бинарног записа природних 
бројева; 
− користи јединице за мерење количине података;  
− кратко опише разлику између хардвера и софтвера;  
− наводи основне карактеристике компонената дигиталног уређаја и њихову 
улогу; 
− разликује системски од апликативног софтвера; 
− објасни шта је оперативни систем и која је његова улога;  
− познаје основне типове апликативног софтвера;  
− разликује појмове и типове лиценци софтвера и садржаја који се деле; 
− разликује основе елементе графичког корисничког интерфејса; 
− прилагоди радно окружење кроз основна подешавања; 
− инсталира и деинсталира  корисничке програме; 
− сачува, модификује и организује податке; 
− разликује најчешће коришћене типове датотека; 
− ефикасно и тачно уноси и уређује неформатиран текст; 
− примењује основне елементе форматирања и структуирања текста; 
− уређује на елементарном нивоу текст применом нотација за обележавање; 
− постави напредне текстуалне и нетекстуалне елементе у креирани 
документ; 
− познаје основне параметре стилизовања текста на нивоу карактера, 
параграфа и страница; 
− користи и креира именоване стилове; 
− користи елементе у тексту који се аутоматски ажурирају; 
− припреми документ за штампу и одштампа га; 
− уређује и приказује слајд презентације;  
− примењује правила за израду добре презентације; 
− користи функционалнoсти намењене сарадничком раду; 
− описује алгоритмом ситуације из реалног живота (говорним језиком, 
псеудокодом, дијаграмом); 
− креира једноставан рачунарски програм у развојном окружењу; 
− користи изразе за запис математичких формула; 
− примењује  наредбе за контролу гранања и понављања; 
− анализира програм и предвиђа његово понашање без покретања; 
− проналази и отклања грешке у програму; 
− креира програм који реализује једноставне интерактивну 2д графику; 
− креира програм у текстуалном програмском језику; 
− разуме и отклања синтаксне грешке у програмском коду; 
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Област/Тема: 
Информационо - комуникационе технологије у савременом друштву; 
Рачунарство; 
Организација података и прилагођавање радног окружења; 
Креирање и уређевање дигиталних докумената; 
Програмирање; 
 
Садржаји: 
ИКТ у свакодневном окружењу (уређаји, облици комуникације, услуге); 
Развој ИКТ (прикупљања, складиштења, обраде, приказивања и преноса 
података); 
Друштвени аспекти ИКТ  (значај и примена дигиталних уређаја, карактеристике 
информационог друштва, утицај коришћења дигиталних уређаја на здравље и 
околину, интелектуална својина, безбедност, заштита личних података, правила 
понашања); 
Глобална мрежа (интернет); 
Сервиси интернета (електронска пошта, веб, друштвене мреже, блогови, форуми, 
учење, мапе, електронска трговина и банкарство, аудио и видео комуникација); 
Лепо понашање, право и етика на интернету. Безбедност и приватност на 
интернету; 
Дигитални рачунари и дигитални запис података (текста, растерске и векторске 
слике, звука) ; 
Начини приказивања/представљања података и дигиталног записа; 
Хардверске и софтверске компоненте рачунарских система; 
Елементи графичко-корисничког интерфејса и интеракција са њима (радна 
површина, прозори, менији, дугмад, акције мишем или акције на екрану 
осетљивом на додир, пречице на тастатури, ...). 
Подешавања оперативног система (подешавање датума и времена, радне 
површине, регионална подешавања, подешавања језика и тастатуре, коришћење 
и подешавање корисничких налога). 
Инсталирање и уклањање програма (апликативних програма, драјвера). 
Рад са документима и системом датотека. 
Средства и методе заштите рачунара и информација. 
Унос текста и његово једноставно уређивање (ефикасно кретање кроз текст, 
копирање, премештање, претрага, замена текста). 
Форматирање и обликовање текста (странице, пасуса, карактера). 
Посебни елементи у тексту (листе, табеле, слике, математичке формуле, ...). 
Обележавање текста (MarkDown нотација и елементарне LaTeX формула) 
Коришћење и израда стилова, генерисање садржаја. 
Презентације и њихова примена (правила добре презентације, етапе у изради 
презентација). 
Креирање слајдова (уметање и форматирање текста, графикона, слика, звучних и 
видео-записа, ...). 
Штампање докумената. 
Појам алгоритма, структура алгоритма и начини описивања алгоритама 
Увод у алгоритме и програмирање: 
• аритметичка израчунавања (изрази, константе, променљиве, операције, 
основне уграђене функције) 
• гранање 
• понављање 
• дефинисање функција 
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• коришћење колекција 
2д цртање уз помоћ графичких примитива: 
• увод у функионалност одабране графичке библиотеке (координатни 
систем, платно, оловке, четкице, ...) 
• цртање основних облика (дуж, квадрат, круг) 
• учитавање и приказ слике из датотеке 
• цртање правилних облика са понављајућим елементима 
Анимација и интерактивна 2д графика (реаговање на догађаје): 
• програмирање анимација (понављањем исцртавања облика у правилним 
временским интервалима) 
• концепт догађаја (догађаји миша и тастатуре) и обрада догађаја. 
 

Кључни појмови садржаја: информатика и рачунарство, хардвер, 
софтвер, датотека, фасцикла, обрада текста, слајд презентације, рачунарска 
мрежа, интернет сервиси, безбедност на интернету, алгоритам, рачунарски 
програм. 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском 
кабинету,  у групама не већим од 15 ученика. 

На почетку наставе ради се провера нивоа знања и вештина ученика, која 
треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 
индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма даје се предност пројектној, проблемској и 
активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 
критичког мишљења. Ученицима се даје подршка хибридним моделом наставе 
(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), 
поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 
индивидуализација наставе.  

У току сваког двочаса комбинују се различите наставне методе и облике 
рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један 
рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 
конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 
решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 
демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и 
сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 
средњем образовању и васпитању.  

У настави оријентисаној на остваривање исхода учења вреднују се и 
процес учења и резултати учења. Поред уобичајених начина праћења и 
оцењивања ученика путем усменог и писменог испитивања које даје најбољи 
увид у резултате учења, постоје и многи други начини које наставник 
употребљава како би објективно проценио не само резултате већ и процес учења. 
У том смислу, путем посматрања, он прати следеће показатеље: начин на који 
ученик учествује у активностима, како прикупља податке, како аргументује и 
доноси закључке. Посебно поуздани показатељи су квалитет постављених 
питања, способност да се нађе веза међу појавама, навођење примера, спремност 
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да се промени мишљење у контакту са аргументима, разликовање чињеница од 
интерпретација, извођење закључака, прихватање другачијег мишљења, 
примењивање, предвиђање последица, давање креативних решења. Поред тога, 
наставник прати и вреднује како ученици међусобно сарађују у процесу учења, 
како решавају сукобе мишљења, како једни другима помажу, да ли испољавају 
иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење 
уместо критицизам.   

Допунска и додатна настава: Предвиђен број часова је по 36 годишње. 
Допунска и додатна настава прати наставни програм. Теме које ће бити 
обрађиване зависе од потреба и интересовања ученика и њиховог индивидуалног 
плана учења. Користиће се хибридни модел.  

 

Други разред (друштвено-језички, природно-математички смер) 
Годишњи фонд: 60 часова вежби у блоку.  
 Задаци/исходи наставе рачунарство и информатика у другом разреду су 
да ученици: 

 
- развију  свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном 

животу и раду и  значају информатике за функционисање и развој 
друштва; 

- овладају коришћењем програма за обраду табеларних података; 
- овладају коришћењем програма за креирање и обраду растерске и 

векторске графике; 
- овладају коришћењем програма за репродукцију звука; 
- савладају основне технике монтаже видео материјала, звука, ефеката и 

натписа; 
- креирају садржаје и коментаре на вебсајтовима и порталима са слободним 

приступом или у саставу школског веб-сајта или платформе за 
електронски подржано учење; 

- креирају електронски портфолио; 
- разумеју принципе функционисања интернета и оспособе се за 

коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско 
учење; 

- упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и 
овладају техникама коришћења једног од графичких програма за обраду 
цртежа и слика; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког 
мишљења;  

- унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење 
информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 
складиштење и  преношење; 

- развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;  
- унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности 

рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 
- на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у 

удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење 
корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је 
то потребно; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других 
наставних предмета; 
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- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и 
претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу 
рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 
информатичке технологије; 

- да програмирање схвате као начин решавања проблема; 
- да су у стању да направе прелаз са неформалних и дијаграмских описа 

алгоритама на потпуно прецизне описе алгоритама задате у виду кода у 
неком програмском језику; 

- да уоче важност примене конвенција које програме чине што 
разумљивијим осталим програмерима; 

- да се упознају са основним концептима објектно оријентисане парадигме, 
пре свега креирање и коришћење објеката који су део окружења које се 
користи. 
 

Области/Теме:  Рад са табелама, рачунарска графика, мултимедија, 
напредно коришћење интернета, увод у програмирање,  увод у програмирање у 
текстуалним програмским језицима; 

Основни облици извођења програма: Блокови трају три школска часа и 
реализују се по посебном распореду часова. 

Начин и поступак остваривања наставног плана и програма: одељење се 
дели на две групе које истовремено имају наставу код различитих наставника у 
посебним лабораторијама. Ученици раде у рачунарској лабораторији у паровима. 
Остваривање наставног програма подржано је системом за електронско учење. 

У реализацији садржаја програма поред традиционалних (предавачка , 
вербална дијалошка са фронталним обликом рада, демонстративна,рад на тексту, 
писани радови.. )  комбинују се и различите нове методе активног учења 
(пројектна, проблемска, кооперативно учење,  учење кроз пажљиво 
конструисане активности, учење кроз самостални рад,  извршавање задатака и 
личну акцију)  као и методе критичког мишљења.  

Укључивање савремених метода  у реализацији програма представља 
ангажовање наставника на уважавању детета у школи као и његових узрасних и 
индивидуалних карактеристика, уз вођење рачуна о мотивизацији детета за 
учење, подстицање развоја, а не само усвајање градива. 

Допунска и додатна настава: предвиђен број часова је по 30 годишње. 
Теме које ће бити обрађиване зависе од интересовања ученика и њиховог 
индивидуалног плана учења. Користиће се хибридни модел.  

 
 

Трећи  разред (друштвено-језички, природно-математички смер) 
Годишњи фонд:  37 (теорија) + 30 часова вежби у блоку.  
 
Садржаји:   

– Програмски језици и развој програма 
– Објектно оријентисано програмирање  
– Креирање апликација у интегрисаном развојном окружењу 
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– Преглед основних елемената програмског језика  
– Алгоритми и програми линијске структуре  
– Алгоритамска декомпозиција и примена потпрограма  
– Алгоритми и програми разгранате структуре  
– Алгоритми и програми цикличне структуре  
– Сложени типови података и њихова употреба у програмима     ( 
– Приступ датотекама из програма 

 
Основни облици извођења програма:  
Tеоријска настава се изводи са целим одељењем и, по потреби, наставник 

практично демонстрира поступак решавања проблема уз употребу рачунара. 
Уколико услови то дозвољавају, препоручује се извођење и теоријске наставе у 
рачунарском кабинету. 

Блокови трају три школска часа и реализују се по посебном распореду 
часова.  

За извођење вежби одељење се дели на две групе. Ученици раде у 
рачунарској лабораторији у паровима. Остваривање наставног програма 
подржано је системом за електронско учење. 

Увежбавање и практичан рад изводи се у рачунарском кабинету, под 
контролом наставника. Ученици изводе вежбе самостално или у групама, уз 
потребна упутства наставника. Током вежбе ученицима се дају задаци различите 
тежине. Одређен број задатака за самостално решавање захтева примену 
алгоритама и техника које су приказане током теоријске наставе.  

Оцењивање ученика се обавља систематски у току школске године. 
Елементи за оцењивање су резултати рада на практичним вежбама, усмене 
провере знања, писмене провере знања, као и укупан учеников однос према раду.  

Током извођења наставе и оцењивања инсистира се  на дисциплинованом 
и уредном писању програмског кода (назубљивању, пажљивом именовању 
променљивих, писању коментара, избегавању делова који се понављају), јер је 
један од главних циљева овог предмета да развије јасноћу и прецизност у 
изражавању. 

Допунска и додатна настава: Предвиђен број часова је по 36 годишње. 
Теме прате наставни програм а садржаји који ће бити обрађивани зависе од 
интересовања ученика и њиховог индивидуалног плана учења. Користиће се 
хибридни модел.  

 
 
Четврти  разред (друштвено-језички, природно-математички смер) 
Годишњи фонд:  32 (теорија) + 30 часова вежби у блоку.  
Задаци/исходи  наставе рачунарство и информатика у четвртом разреду су да 
ученици: 

 
- разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и 

оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система 
за електронско учење; 

- упознају основни концепт и принципе веб дизајна и веб програмирања; 
- самостално креирају презентације на интернету: 
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- упознају концепт базе података, њену организацију, коришћење упита за 
добијање тражених података из базе, прављење извештаја и  дистрибуцију 
података; 

-  самостално креирају базе података које се односе на проблематику из 
свакодневног живота; 

- јачају способност решавања проблема развојем логичког и критичког 
мишљења; 

- унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење 
информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 
складиштење и  преношење; 

- развију прецизност, рационалности креативност у раду са рачунаром;  
- унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности 

рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 
- на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у 

удруживању са другима и покретању акција чији је циљ ширење 
корисних информација или пружање помоћи и подршке онима којима је 
то потребно; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других 
наставних предмета; 

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и 
претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу 
рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 
информатичке технологије. 

 
Обавезни садржаји:  Базе података, локалне рачунарске мреже, веб технологије, 
дизајн статичких веб страна, радсаготовимвебдизајнрешењима; 
Основни облици извођења програма: Теоријска настава се изводи у учионици 
или мултимедијалној учионици са целим одељењем. Блокови трају три школска 
часа и реализују се по посебном распореду часова. 
Начин и поступак остваривања наст. плана и програма: Одељење се дели на две 
групе које истовремено имају наставу код различитих наставника у посебним 
лабораторијама. Ученици раде у рачунарској лабораторији у паровима. 
Остваривање наставног програма подржано је системом за електронско учење 
развијеним у оквиру шкоског веб-сајта.  
У реализацији садржаја програма поред традиционалних (предавачка , вербална 
дијалошка са фронталним обликом рада, демонстративна, рад на тексту, писани 
радови.. )  комбинују се и различите нове методе активног учења (пројектна, 
проблемска, кооперативно учење,  учење кроз пажљиво конструисане 
активности, учење кроз самостални рад,  извршавање задатака и личну акцију)  
као и методе критичког мишљења. Укључивање савремених метода  у 
реализацији програма представља ангажовање наставника на уважавању детета у 
школи као и његових узрасних и индивидуалних карактеристика, уз вођење 
рачуна о мотивизацији детета за учење, подстицање развоја, а не само усвајање 
градива. 

Допунска и додатна настава: Предвиђен број часова је по 30 годишње. Теме 
прате наставни програм а садржаји који ће бити обрађивани зависе од 
интересовања ученика и њиховог индивидуалног плана учења. Користиће се 
хибридни модел.  
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Предмети  за специјализовано ИТ одељење 
 
Циљ образовања и васпитања за гимназију за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику је да се путем стицања 
функционалних знања, овладавања вештинама, формирања ставова и вредности, 
у оквиру предвиђених наставних предмета, обезбеди: 
- пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и физички развој 
ученика у складу са њиховим способностима, потребама, интересовањима; 
- стицање знања, овладавање вештинама и формирање вредносних ставова који 
доприносе развоју информатичке писмености неопходне за даље школовање, 
живот и рад у савременом друштву; 
- унапређивање језичке, уметничке, културне, научне, техничке и математичке 
писмености, што је неопходно за наставак образовања и професионални развој; 
- подршка развоју међупредметних компетенција. 
Међупредметне компетенције обезбеђују ученицима успешно сналажење у 
свакодневном животу и раду. Оне су резултат великог броја активности које се 
остварују у свим наставним предметима и током целокупног гимназијског 
школовања. За њихов развој важни су не само садржаји већ и методе којима се 
оне проучавају - требало би да доминирају истраживачке и интерактивне методе, 
рефлексија, критичко мишљење, кооперативно учење и друге методе које јачају 
учешће ученика у образовно-васпитном процесу. 
 
Програмирање 
 
Први разред   
 
Годишњи фонд: 1+2 часа недељно, 108 часова годишње + 30 часова наставе у 
блоку; 
 
Циљ наставног предмета Програмирање је развој алгоритамског приступа 
решавању проблема код ученика, овладавање техникама програмирања и 
стицања знања о савременим програмским језицима. 
Задаци наставе предмета Програмирање су да ученици: 
- стекну основна знања о унутрашњој организацији рачунара и начину 
извршавања програма; 
- овладају свим основним, али и неким напреднијим концептима програмирања; 
- упознају се са различитим приступима решавању проблема програмирањем; 
- унапреде своје способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење, 
складиштење и преношење информација коришћењем рачунара, као и да стекну 
свест о потреби за критичким приступом и потреби за пажљивим анализирањем 
информација; 
- јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; 
- овладају широким дијапазоном основних рачунарских алгоритама; 
- разумеју и примењују принципе креирања модуларних и добро структуираних 
програма; 
- савладају технику креирања апликација са графичким корисничким 
интерфејсом и основне принципе њиховог функционисања (програми вођени 
догађајима); 
- упознају се са теоријом израчунљивости, појмом сложености алгоритама и 
напредним алгоритмима који решавају тешке проблеме; 
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- овладају правилним креирањем, анализом и трансформацијом променљивих 
декларисаних као сложени типови података (низови, структуре, листе, стабла). 
 
Садржаји програма: 

– Појам и примери алгоритама; 
– Основни концепти програмских језика и окружења за развој програма; 
– Основни алгоритми линијске и разгранате структуре; 
– Основни алгоритми цикличке структуре; 
– Детаљни преглед основних типова података (променљивих, константи, 

оператора и израза); 
– Низови, ниске и основни алгоритми за рад са њима; 

 
Tеоријска настава се изводи са целим одељењем и, по потреби, наставник 

практично демонстрира поступак решавања проблема уз употребу рачунара. 
Уколико услови то дозвољавају, препоручује се извођење и теоријске наставе у 
рачунарском кабинету. 

Предвиђена су три двочасовна писмена задатка са једночасовним 
исправкама. 

Блокови трају три школска часа и реализују се по посебном распореду 
часова.  

За извођење вежби одељење се дели на две групе. Ученици раде у 
рачунарској лабораторији у паровима. Остваривање наставног програма 
подржано је системом за електронско учење. 

Увежбавање и практичан рад изводи се у рачунарском кабинету, под 
контролом наставника. Ученици изводе вежбе самостално или у групама, уз 
потребна упутства наставника. Током вежбе ученицима се дају задаци различите 
тежине. Одређен број задатака за самостално решавање захтева примену 
алгоритама и техника које су приказане током теоријске наставе.  

Оцењивање ученика се обавља систематски у току школске године. 
Елементи за оцењивање су резултати рада на практичним вежбама, усмене 
провере знања, писмене провере знања, као и укупан учеников однос према раду.  

Током извођења наставе и оцењивања инсистира се  на дисциплинованом 
и уредном писању програмског кода (назубљивању, пажљивом именовању 
променљивих, писању коментара, избегавању делова који се понављају), јер је 
један од главних циљева овог предмета да развије јасноћу и прецизност у 
изражавању. 

Допунска и додатна настава: Предвиђен број часова је по 36 годишње. 
Теме прате наставни програм а садржаји који ће бити обрађивани зависе од 
интересовања ученика и њиховог индивидуалног плана учења. Користиће се 
хибридни модел.  

Рачунарски системи 

Годишњи фонд:(2 часа недељно, 72 часа годишње); 
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Циљ наставног предмета Рачунарски системи је стицање основних знања о 
архитектури и организацији рачунара и карактеристикама рачунарских система. 
Задаци наставе предмета Рачунарски системи су да ученици: 
- упознају компоненте рачунарског система, њихове функције и начин њиховог 
повезивања; 
- буду оспособљени да ураде једноставне аритметичке операције са целим 
бројевима у бинарном и хексадецималном бројном систему и конверзије између 
система; 
- познају основне хардверске компоненте рачунара, принципе њиховог 
функционисања и улогу у ширем рачунарском систему; 
- разумеју улогу машинског језика и разлику између асемблерског и машинског 
језика. 
 
Области/Теме: 
Увод у рачунарске системе;  
Дигитални запис података;  
Логичке основе обраде података;  
Основи архитектуре и организације рачунара;  
Асемблерско програмирање;  
 

Настава се изводи у двочасу, са половином одељења у рачунарском 
кабинету,  у групама не већим од петнаест ученика. 

На почетку наставе ради се провера нивоа знања и вештина ученика, која 
треба да послужи као оријентир за организацију и евентуалну 
индивидуализацију наставе. 

При реализацији програма даје се предност пројектној, проблемској и 
активно оријентисаној настави, кооперативном учењу, изградњи знања и развоју 
критичког мишљења. Ученицима се даје подршка хибридним моделом наставе 
(комбинацијом традиционалне наставе и електронски подржаног учења), 
поготово у случајевима када је због разлика у предзнању потребна већа 
индивидуализација наставе.  

У току сваког двочаса комбинују се различите наставне методе и облике 
рада као што су самостални рад ученика (по принципу један ученик – један 
рачунар), рад у паровима (два ученика истовремено и заједно решавају 
конкретне задатке), рад у мањим групама (почетна анализа и идеје за методе 
решавања), као и рад са целом групом када наставник објашњава, приказује, 
демонстрира и кроз дискусују уводи ученике у нове области. 

Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је формативно и 
сумативно и реализује се у складу са Правилником о оцењивању ученика у 
средњем образовању и васпитању.  

Поред уобичајених начина праћења и оцењивања ученика путем усменог 
и писменог испитивања које даје најбољи увид у резултате учења, постоје и 
многи други начини које наставник употребљава како би објективно проценио не 
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само резултате већ и процес учења. У том смислу, путем посматрања, он прати 
следеће показатеље: начин на који ученик учествује у активностима, како 
прикупља податке, како аргументује и доноси закључке. Посебно поуздани 
показатељи су квалитет постављених питања, способност да се нађе веза међу 
појавама, навођење примера, спремност да се промени мишљење у контакту са 
аргументима, разликовање чињеница од интерпретација, извођење закључака, 
прихватање другачијег мишљења, примењивање, предвиђање последица, давање 
креативних решења. Поред тога, наставник прати и вреднује како ученици 
међусобно сарађују у процесу учења, како решавају сукобе мишљења, како једни 
другима помажу, да ли испољавају иницијативу, како превазилазе тешкоће, да ли 
показују критичко мишљење уместо критицизам.   

Допунска и додатна настава: Предвиђен број часова је по 35 годишње. 
Допунска и додатна настава прати наставни програм. Теме које ће бити обрађиване 
зависе од потреба и интересовања ученика и њиховог индивидуалног плана учења. 
Користиће се хибридни модел.  

Примена рачунара 

Годишњи фонд: 1+2 часа недељно, 108 часова годишње; 

Циљ наставног предмета Примена рачунара је стицање знања, овладавање 
вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју 
информатичке писмености неопходне за даље школовање, живот и рад у 
савременом друштву, као и оспособљавање ученика да ефикасно и рационално 
користе рачунаре на начин који не угрожава њихово физичко и ментално 
здравље. 

Задаци наставе Примена рачунара су да ученици: 
- развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном 

животу и раду и значају 
- информатике за функционисање и развој друштва; 
- стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на 

нивоу корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних 
система и система датотека конкретног оперативног система; 

- овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и 
креирање докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

- упознају начине израде презентација и оспособе се за израду 
једноставнијих презентација; 

- разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и 
оспособе се за коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система 
за електронско учење; 

- упознају принципе представљања и обраде цртежа и слика на рачунару и 
овладају техникама коришћења једног од графичких програма за обраду 
цртежа и слика; 

- унапреде способности за брзо, ефикасно и рационално проналажење 
информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање, 
складиштење и преношење; 
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- унапреде стратегије и технике самосталног учења користећи могућности 
рачунара и развију спремност за учење током целог живота; 

- примене стечена знања и вештине у савладавању програма других 
наставних предмета; 

- изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и 
претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

- упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу 
рачунара и изграде спремност за праћење нових решења у области 
информатичке технологије. 

Садржаји: 
- Основи информатике; 
- Архитектура рачунарског система; 
- Програмска подршка рачунара; 
- Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом; 
- Обрада текста уз помоћ рачунара; 
- Слајд-презентације; 
- Рад са табелама; 
- Интернет и електронска комуникација; 

Основни облици извођења програма:  
Tеоријска настава се изводи са целим одељењем и, по потреби, наставник 

практично демонстрира поступак решавања проблема уз употребу рачунара. 
Уколико услови то дозвољавају, препоручује се извођење и теоријске наставе у 
рачунарском кабинету. 

За извођење вежби одељење се дели на две групе. Ученици раде у 
рачунарској лабораторији у паровима. Остваривање наставног програма 
подржано је системом за електронско учење. 

Увежбавање и практичан рад изводи се у рачунарском кабинету, под 
контролом наставника. Ученици изводе вежбе самостално или у групама, уз 
потребна упутства наставника.  

Оцењивање ученика се обавља систематски у току школске године. 
Елементи за оцењивање су резултати рада на практичним вежбама, пројектним 
задацима, усмене провере знања, писмене провере знања, као и укупан учеников 
однос према раду.  

Допунска и додатна настава: Предвиђен број часова је по 35 годишње. 
Теме прате наставни програм а садржаји који ће бити обрађивани зависе од 
интересовања ученика и њиховог индивидуалног плана учења. Користиће се 
хибридни модел.  

 

Музичка култура 
 

Циљ учења Музичке културе је да код ученика рaзвиjе свест о значају и улози 
музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва, да на основу стечених 
знања подстакне ученике на стваралачко и критичко мишљењe, развије естетске 
критеријумеу циљу формирања одговорног односа према очувању музичког 
наслеђа и културe свoгa и других нaрoдa и даљег професионалног и личног 
развоја.  
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ОПШТА  ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА 
Користи знања о музици у разумевању савремених догађаја, историје, 

науке, религије, уметности и сопствене културе и идентитета. Заступа одговоран 
однос према традицији свог народа и других култура а културолошке разлике 
сматра предностима што користи у развијању идеја и сарадњи. Искуства и 
вештине у слушању и опажању приликом индивидуалног и групног извођења 
примењује у комуникацији са другима. Развија естетске критеријуме према 
музичким и вредностима уопште и отворен је према различитим уметничким 
садржајима. Своја осећања, размишљања, ставове изражава на креативан и 
конструктиван начин што му помаже у остваривању постављених циљева. 
 

СПЕЦИФИЧНЕ ПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ 
Ученик користи језик музике за изражавање својих осећања, идеја и 

комуникацију са другима. Кроз познавање музичког језика и стилова, ученик 
увиђа везу музике са догађањима у друштву и доприноси њиховом обликовању. 
Ученик у свакодневном животу примењује стечена музичка искуства и знања и 
истражује могућности ИКТ-а за слушање, стварање и извођење музике. Уважава 
и истражује музичке садржаје различитих жанрова, стилова и култура. 
Доприноси очувању и развоју музичке културне баштине. Има критички став 
према музици и њеном утицају на здравље.Прати и учествује у музичком животу 
заједнице и изражава критичко мишљење са посебним освртом на улогу музике 
у друштвеним дешавањима. Испoљaвa и aртикулишe oснoвнe eлeмeнтe музичкoг 
укусa. 

 
  

              Програм за први разред, биће реализован у оквиру редовне, 
допунске и додатне наставе, као и угледних часова.  

              Хор ће бити  реализован са 4 часа недељно,  по утврђеном плану, 
приложеном у годишњем плану школе. 

              Допунска и додатна настава биће реализоване у складу са потребама 
ученика . 

 
 
I разред (природно-математички смер) 
Годишњи фонд:  37 часова ( 1 часа недељно) 
 
Обавезни садржаји:  
Увод у музику, Музика у првобитној друштвеној заједници и културама старог 
века, Музика средњег века, Музика ренесансе, Музика барока и рококоа, Музика 
класицизма, Романтизам: Вокално-инструментална и инструментална музика и 
Опера у романтизму 
 
Кључни појмови садржаја:  
стил, средства музичког изражавања, музички жанрови,  композитори 
 

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

 



131 
 

− препозна друштвено-историјски и културолошки амбијент у коме се развијају 
различити видови музичког изражавања; 

– демонстрира познавање музичке терминологије и изражајних средстава 
музичке уметности у склопу предложених тема; 

– препозна обрађене музичке стилове и жанрове према основним 
карактеристикама; 

− препозна утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички 
елементи, наступ...); 

− препозна  музику различитих народа Старог века; 
– уочи сличности и разлике између ранохришћанске, православне и 

римокатоличке духовне музике;  
– сагледа улогу музике у средњовековној Србији у односу на музику византијске 

и грегоријанске  традиције средњег века; 
– разликује ренесансну полифонију од средњовековног вишегласја; 
– уочи разлике између духовних и световних вокалних композиција средњег века 

и ренесансе; 
– препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника од 

ренесансе до романтизма; 
– анализира начине коришћења изражајних средстава, у одабраним музичким 

примерима,  из различитих култура, стилова и жанрова;  
– презентује развој музичких инструмената и облика закључно са 18. веком; 
– објасни  развој сонате, концерта и симфоније у класицизму  и улогу и карактер 

ставова у сонатном циклусу; 
– повеже музичке облике са извођачким саставом; 
– разликује  вокално-инструменталне и инструменталне  облике од барока до 

краја романтизма; 
– објасни настанак и развој опере и њен синкретички карактер;  
– звучно идентификује структуралне елементе опере (увертира, арија, речитатив, 

хор...) и њихову улогу; 
– објасни значај Глукове реформе за даљи развој опере; 
– дефинише разлоге настанка комичне опере; 
– објасни значај Вагнерове реформе опере; 
– изводи музичке примере користећи традиционалне и/или електронске 

инструменте, глас и покрет; 
– уочава у свакој од епоха међусобну повезаност музичке уметности са другим 

уметностима; 
– објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности (музика и 

политика/друштво; технологија записивања, штампања нота; физичка својства 
инструмената; темперација и заједничко свирање); 

– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума, писана или 
говорна реч, ликовна уметност); 

– објасни улогу свих актера у презентацији музичког дела/жанрова (композитор, 
извођач, кореограф, режисер...); 

– користи могућности ИКТ-а (коришћењем матрица, караоке програма, аудио 
снимака) за самостално истраживање, извођење и стваралаштво; 

– критички просуђује утицај музике на здравље; 
– поштује правила музичког бонтона. 
 
I разред (друштвено-језички смер) 
Годишњи фонд:  37 часова ( 1 часа недељно) 
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Обавезни садржаји:  
Увод у музику, Музика у првобитној друштвеној заједници и културама старог 
века,  
Музика средњег века, Музика ренесансе и Музика барока и рококоа 
 
Кључни појмови садржаја:  
стил, средства музичког изражавања, музички жанрови, композитори и 
друштвено-историјски контекст 
 
− препозна друштвено-историјски и културолошки амбијент у коме се развијају 

различити видови музичког изражавања; 
– демонстрира познавање музичке терминологије и изражајних средстава 

музичке уметности у склопу предложених тема; 
– препозна обрађене музичке стилове и жанрове према основним 

карактеристикама; 
− препозна утицај ритуалног понашања у музици савременог доба (музички 

елементи, наступ...); 
− препозна  музику различитих народа Старог века; 
– уочи сличности и разлике између ранохришћанске, православне и 

римокатоличке духовне музике; 
– разликује духовну од световне музикесредњег века и ренесансе; 
– сагледа улогу музике у средњовековној Србији у односу на музику византијске 

и грегоријанске  традиције средњег века; 
– разликује ренесансну полифонију од средњовековног вишегласја; 
–препозна репрезентативне музичке примере најзначајнијих представника од 

ренесансе до краја барока; 
– анализира начине коришћења изражајних средстава у одабраним музичким 

примерима  из различитих култура, стилова и жанрова; 
– презентује развој музичких инструмената и облика закључно са бароком; 
– повеже музичке облике са извођачким саставом; 
– разликује  вокално-инструменталне и инструменталне  облике до краја барока; 
– објасни настанак и развој опере и њен синкретички карактер; 
– звучно идентификује структуралне елементе опере (увертира, арија, речитатив, 

хор...)и њихову улогу; 
– објасни значај Глукове реформе за даљи развој опере; 
– дефинише разлогенастанка комичне опере; 
– изводи музичке примере  користећи традиционалне и/или електронске 

инструменте, глас и покрет; 
– уочава у свакој од епоха међусобну повезаност музичке уметности са другим 

уметностима; 
– објасни како је музика повезана са дисциплинама ван уметности (музика и 

политика/друштво; технологија записивања, штампања нота; физичка својства 
инструмената; темперација и заједничко свирање); 

– изрази доживљај музике језиком других уметности (плес, глума…); 
– објасни улогу свих актера у презентацији музичког дела/жанрова; 
– користи могућности ИКТ-а (коришћењем матрица, караоке програма, аудио 

снимака) за самостално истраживање, извођење и стваралаштво; 
– критички просуђује утицај музике на здравље; 
– поштује правила музичког бонтона. 
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I разред  (информатички смер)   
Годишњи фонд:  36 часова ( 1 часа недељно) 
 
Обавезни садржаји:  
Улога музике у животу појединца и друштвене заједнице, Музика у првобитној 
друштвеној заједници и културама старог века, Музика средњега века, Музика 
ренесансе, Музика барока и рококоа, Музика преткласике и класике, Музика 19. 
и 20. века: Романтизам у музици, Опера, оперета и балет у 19. и 20. Веку, 
Националне школе, Импресионизам,  Музика XX века, Музичко стваралаштво и 
музички живот Србије од XX века и Жанрови популарне музике (џез, мјузикл, 
рок, поп и народна песма)  
 
Садржаји и начин остваривања овог програма је одређен Правилником о 
наставном плану и програму за гимназије и за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику  (Сл. гл. РС - Просв. гласник бр. 
5/17) 
 
Начин и поступак остваривања наставног плана и програма:  
Настава je кабинетска (бр. 012) и одвија се са целим одељењем. Опремљеност 
кабинета омогућава примену ИКТ у настави. 
Праћење и вредновање наставе и учења: 
У процесу вредновања резултата учења наставник треба да буде фокусиран на 
ученичке ставове и мотивацију за учествовање у музичким активностима кроз 
слушање, извођење и стваралаштво. Теоретско знање треба да има своју примену 
и функцију у изражавању ученика кроз музику и у контакту са музиком. 
Сумативно вредновање треба да буде осмишљено кроз задатке и активности које 
захтевају креативну примену знања. У смислу активности, постигнућа ученика 
се могу проценити на основу доприноса ученика кроз индивидуалан и групни 
рад, израду креативних задатака на одређену тему, рад на пројекту (ученик даје 
решење за неки проблем и одговара на конкретне потребе), кроз начин 
размишљања у анализи музичких дела, као и у односу на специфичне вештине. 
 
II разред гимназија природно-математичког смера  (1 час недељно, 35 
часова годишње)  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Ученици треба да упознају развој романтизма у 
музици словенских земаља, укључујући наше најважније ауторе и дела из те 
епохе. Словенски композитори у XIX веку Развој националних школа код Руса 
(Глинка, Бородин, Мусоргски, Римски - Корсаков, Чајковски), Чеха (Сметана, 
Дворжак) и код нас (Станковић, Маринковић, С. Мокрањац). Опера на почетку 
XX века Упознавање битних карактеристика опере на прелазу из XIX у XX век и 
најзначајнијих стваралаца и њихових дела. Пучини и веристи . Упознавање 
главних карактеристика развоја музичког романтизма у музици југословенских 
народа, упознавање његових најзначајнијих представника слушањем њихових 
композиција. Импресионизам. Упознавање основних особености импресионизма 
у музици, као и њихових главних представника и њихових  дела. Музика XX 
века Упознавање главних стилских праваца у развоју музике XX века и 
најзначајнијих композитора и њихових дела. Стилски правци: експресионизам, 
додекафонија, неокласицизам, нова улога фолклора: Стравински, Шенберг, 
Хиндемит, Прокофјев, Шостакович, Бритн и Барток. КЛАСИЧАН И 
САВРЕМЕНИ БАЛЕТ, УМЕТНИЦИ И МУЗ. ПРИМЕРИ Југословенска музика у 
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XX веку Почеци развоја модерне музике - Коњовић, Милојевић, С. Христић, 
Музичка авангарда Лутославски, Пендерецки, Сакач, Келемен. Српска 
савремена музика Рајичић, Љ. Марић, Вучковић, Вукдраговић, Херцигоња, В. 
Мокрањац, Радић, Обрадовић, Музичко стваралаштво и музички живот Србије у 
другом половини XX века, Џез и остали жанрови;Упознавање најважнијих 
карактеристика џеза и осталих жанрова у музици; Џез, забавна музика, мјузикл, 
рок, поп и панк музика; народна песма, грађанска песма, новокомпонована 
музика; Мјузикл - карактеристике и примери Џ. Гершвин, Л. Бернштајн, Ђ. К. 
Меноти ;Музика као примењена уметност; Филмска музика; Сценска музика 
 
II разред гимназија друштвено-језичког смера (1 час недељно, 35 часова 
годишње) 
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Преткласицизам Припрема класичне сонате и 
симфоније и карактеристике хомофоног стила. 163. Манхајмска и Бечка школа; 
Бахови синови; Бокерини; Класицизам (бечки класичари); Стил класичне 
равнотеже (опште карактеристике); Хајдн (симфоније, концерти, квартети, 
ораторијуми, опере); Моцарт (опере, симфоније, клавирска дела, камерна 
музика, концерти, Реквијем); Бетовен - човек, мислилац, трагалац (симфонијска 
музика, клавирска, камерна дела и остала); Романтизам; Опште карактеристике 
музичког романтизма; Немачки рани романтичари (Шуберт, Вебер, Менделсон, 
Шуман, Шопен), и реформа клавирске музике; Романтична опера прве половине 
19. века (Росини, Белини, Доницети); Руски ствараоци: Глинка и његов круг; 
Србија - Шлезингер, Корнелије Станковић и његови претходници; Програмска 
музика до средине 19. века (Берлиоз, Лист) 
 
 
 
III разред гимназија друштвено-језичког смера (1 час недељно, 36 часова 
годишње)  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА, Опера, оперета и балет XIX века Вагнерова реформа 
опере. Италијанска опера (Верди); веристи (Маскањи, Леонкавало, Пучини), 
Француска опера и балет XIX века (Гуно, Бизе, Масне, Офенбах, Сен-Санс, 
Адам, Делиб).  
Оперета: Ј. Штраус (мл.), Ж. Офенбах Немачка музика до почетка XX века 
Брамс, Брукнер, Регер, Малер, Штраус, Волф; Обнова Француске музике (Франк 
и његови савременици); Националне школе у романтизму; Општи поглед на 
припадност националним школама и њихов развој; "Руска петорка" (Бородин, 
Мусоргски, Корсаков); Чајковски: Свеукупно стваралаштво; Класици чешке 
музике (Сметана, Дворжак); Чешки композитори на преласку у XX век (Фибих, 
Јаначек, Сук); Скандинавски композитори (Григ, Сибелијус); Шпански 
композитори (Албениз, Грандос, Де Фаља); Српска музика XIX века - опште 
карактеристике и дела: Јенко, Станковић, Бајић, Маринковић, Ст. Мокрањац, 
Бинички 
 
IV разред гимназија друштвено-језичког смера (1 час недељно, 32 часа 
годишње)  
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА Импресионизам и музички импресионизам и 
повезивање са сликарством и литературом; Дебиси и Равел; Њихови 
савременици и настављачи импресионизма (Скрјабин, Респиги, 
Шимановски);Музика у првој половини XX века; Опште одлике музичке културе 
XX века; Стварање најстарије генерације класика модерне (Стравински, Барток, 
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Хиндемит, Шенберг, Хонегер, Прокофјев); Истакнути представници различитих 
стилских праваца и оријентација Бритн, Месијан, Мартину, Орф, Лутославски, 
Шостакович, БАЛЕТ (1) КЛАСИЧАН И САВРЕМЕНИ БАЛЕТ, УМЕТНИЦИ И 
МУЗИЧКИ ПРИМЕРИ; Џез и остали жанрови; Историјски развој и 
карактеристике; црначка духовна музика, блуз; Гершвин; новији композитори и 
извођачи; Забавна, рок, поп и панк-музика, грађанска песма; разлике између 
народне и новокомпоноване народне музике. Мјузикл - карактеристике и 
примери; Филмска музика: избор музике из филмова; Сценска музика: С. 
Менделсон и други; Српско музичко стваралаштво прве половине XX века 
Српски класици модерне: Коњовић, Милојевић, Христић, есме: Елегија, Поноћ, 
Вече на шкољу; Светско музичко стваралаштво у другој половини XX века; 
Нове могућности музичког развоја; отворени путеви уметности и музике: 
класици нових стремљења (Булез, Штокхаузен).  
 
 
 
 
ДОДАТНА НАСТАВА На часовима додатне наставе остварују се садржаји за 
које ученици показују посебно интересовање. Слушају се нова музичка дела (или 
понављају позната) из области које се обрађују на редовној настави или су 
моментално актуелна у уметничком животу наше земље и света. Поједини 
ученици могу по слободном избору, уз консултовање и помоћ наставника да 
припреме литерарне саставе о слушаним делима. У оквирима додатне наставе 
предмета Музичка уметност организују се и концерти у школи, заједничке 
посете оперским и балетским представама, концертима и пројекцијама музичких 
филмова. Једна представа или концерт ван школе, рачунају се као 4 часа додатне 
наставе.  
 
 
 
Хор - (40-60 ученика од I до IV разреда) - 4 часа недељно = 140 часова 
годишње. Свака школа има хор. Настава хорског певања изводи се у 
континуитету током целе школске године, на пробама обележеним у распореду. 
Рад наставника са хором улази у његов фонд часова недељне наставе, а 
ученицима (који су се добровољно пријавили а које је касније одабтрао 
наставник) је хор део радне обавезе. Хорске пробе се изводе одвојено по 
гласовима и заједно. Програм рада са хором треба да садржи пригодне 
композиције, као и дела озбиљније уметничке вредности, у зависности од 
могућности ансамбла. Садржај рада: - одабирање и разврставање гласова; - 
вежбе дисања, дикције и интонације; - хорско распевавање и техничке вежбе; - 
интонативне вежбе и решавање појединих проблема из хорске партитуре 
(интервалски, хармонски, стилски); - музичка и психолошка обрада композиције; 
- увежбавање хорских деоница појединачно и заједно; - .остваривање програма и 
наступа према годишњем плану школе 
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Ликовна култура 
 
Циљеви програма 
Циљ учења Ликовне културе је оспособљавање за комуникацију и развијање 
креативности и одговорног односа према очувању културе и уметничког наслеђа 
свог и других народа. 

Задаци програма 
Задаци програма су да уведе 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 код 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 

 
Разред  Први 

 

Годишњи фонд часова 37  часова 
 
ИСХОДИ: Ученик после првог разреда може да: 
– изражава своја интересовања и естетске доживљаје одабраним средствима и 

техникама; 
– користи уметничко наслеђе као подстицај за стваралачки рад; 
– обликује презентације усклађујући текст и слику; 
– образложи свој естетски доживљај археолошких налаза, уметничких дела, 

споменика културе и објеката у окружењу; 
– укаже на сличности, разлике и међусобни утицај уметности одређених 

култура, цивилизација и периода;  
– користи, самостално, литературу и интернет за истраживање; 
– издваја кључне информације из текста и слике; 
– извештава о учешћу у одабраним дешавањима у уметности и култури 

излажући сопствене утиске и мишљење; 
– разматра значај и улогу културе и уметности у друштву;  

предлаже обилазак одабраног споменика културе у земљи или иностранству. 
 
ТЕМЕ: ОДНОСИ и ПОЈАВЕ у уметности 
 
Кључни појмови садржаја: уметност, пропорције, стваралаштво, ликовна 
дела, наслеђе. 
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и потребе неговања културних тековина; изгради схватања код ученика да 
бављење ликовним уметностима треба да постане навика неопходна за развој 
целовите личности. 
Начин и поступак остварења наставног плана и програма 
Настава се изводи у ликовном кабинету, коришћењем различитих наставних 
средстава,  укључујући приказивање мултумедијалног садржаја (слика, видео 
презентације итд.) преко рачунара. 
Врсте активности у образовно-васпитном раду 
Настава се одвија кроз фронтални и групни рад, кроз предавање, разговор, 
самостално ликовно изражавање, путем решавања проблема, демонстрационо 
користећи сва расположива наставна средства прилагођена природи предмета. 
Друштвено-језички смер 
II разред  (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Обавезни програмски садржаји: Ранохришћанска уметност, Уметност 
средњовековне западне Европе, Уметност Византије, Српска 
средњовековна уметност, Самостално ликовно изражавање, Исламска 
уметност, Уметност ренесансе и маниризма 
У оквиру предвиђених 35 часова, 20 је предвиђено за обраду програмског 
садржаја, а 15 за утврђивање. 
НАПОМЕНА: Предложени програм је подложан променама, од стране 
предметног наставника, а у зависности од потреба и интересовања. 

III разред (1 час недељно, 36 часова годишње) 
Обавезни програмски садржаји: Уметност барока, Француска уметност 
17.века и рококо, Барок у Србији, Уметност 19.века, 19.век у Србији, 
Самостално ликовно изражавање 
У оквиру предвиђених 36 часова, 22 су предвиђена за обраду програмског 
садржаја, а 14 за утврђивање. 
НАПОМЕНА: Предложени програм је подложан променама, од стране 
предметног наставника, а у зависности од потреба и интересовања. 

IV разред  (1 час недељно, 32 часа годишње) 
Обавезни програмски садржаји: Увод у модерну уметност, Самостално 
ликовно изражавање, Модерна уметност, Савремена уметност 
У оквиру предвиђена 32 часа, 19 је предвиђено за обраду програмског 
садржаја, а 13 за утврђивање. 
НАПОМЕНА: Предложени програм је подложан променама, од стране 
предметног наставника, а у зависности од потреба и интересовања. 

Природно-математички смер  
II разред (1 час недељно, 35 часова годишње) 

Обавезни програмски садржаји: Уметност Барока, Уметност 17 века у 
Француској и Рококо, Барок у Србији, Уметност 19 века, 19 век У Србији, 
Увод у модерну уметност (Импресионизам, Постимпресионизам), Модерна 
уметност, Савремена уметност 
У оквиру предвиђених 35 часова, 20 је предвиђено за обраду програмског 
садржаја, а 15 за утврђивање. 
НАПОМЕНА: Предложени програм је подложан променама у зависности 
од потреба и интересовања ( по процени предметног наставника). 

 
ДОДАТНА  И ДОПУНСКА НАСТАВА. 
Предвиђено је 35 часова у току школске године са темама које прате наставни 
програм, у зависности од интересовања ученика. 
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Физичко васпитањe 

Циљ наставе предмета Физичко васпитање је задовољавање основних 
био-психо-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 продуби спортско-техничко образовање; 
- развију антропомоторичке способности ученика; 
- ученик оспособи 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 знања која доприносе објективном сагледавању вредности и 

могућности физичке културе; 
- развију хигијенске и друге културне навике за очување и јачање здравља. 

Садржаји програма усмерени су на: 
- развијање физичких способности, 
- спортско-техничко образовање, 
- повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

 
Достизање циља и исхода наставе и учења Физичког и здравственог 

васпитања заснива се на јединству наставних и ваннаставних организационих 
облика рада које се састоје из три предметне области:  

- физичке способности; 
- моторичке вештине спорт и спортске дисциплине; 
- физичка и здравствена култура.  

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених знања, 
вештина, ставова и вредности из основношколског образовања и васпитања. 
 
 
Обавезни садржаји: Програм предмета Физичко васпитање садржајно је исти за 
оба смера гимназије и подељен је на два наставна подручја - Развијање физичких 
способности и Спортско-техничко образовање (атлетика, гимнастика и спортске 
игре). План и програм предмета Физичко васпитање детаљније је  разрађен у 
индивидуалним плановима наставника. 
Годишњи фонд часова: први разред 74 часа; други разред 70 часова, трећи 
разред 72 часа и четврти 64. 
Начин и поступак остваривања плана и програма:  рад са целим одељењем, 
групни и индивидиуални рад, што је, такође, детаљније разрађено по наставним 
јединицама у оквиру планова наставника. 
Први разред 
 У оквиру наставних тема током школске године ученици треба да 
савладају  из: 
Атлетике: усаврше технику трчања на кратким и дугим стазама и скок у вис 
рационалном техником и науче основна атлетска правила ових дисциплина. 
Вежби на справама и тлу: основне вежбе на партеру. 
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Спортских игара: основни елементи технике, тактику и основна правила 
кошарке, одбојке или малог фудбала. 
Слободни садржаји: учечници/це могу у договору са наставником одабрати 
додатну активност за коју постоје услови у школи, како би исказали своју 
креативност. 
Напомена: у Шестој београдској гимназији тренутно не постоје услови за 
испуњавање осталих минималних образовних захтева. 
Други разред 
У оквиру наставних тема током школске године, ученици треба да савладају  из: 
Атлетике: усаврше технику трчања на кратким и дугим стазама, штафетно 
трчање, скок увис одабраном техником. 
Вежбе на справама и тлу: вежбе на партеру. 
Спортска игра: понављање и учвршћивање раније обучаваних елемената технике 
кошарке, одбојке или малог фудбала. Учествовање на такмичењима на нивоу 
одељења, школе и међушколским такмичењима. 
Слободни садржаји: уечници/це могу у договору са наставником одабрати 
додатну активност за коју постоје услови у школи како би исказали своју 
креативност. 
Напомена: у Шестој београдској гимназији тренутно не постоје услови за 
испуњавање осталих минималних образовних захтева. 
Трећи разред 
У оквиру наставних тема током школске године, ученици треба да савладају  из: 
Атлетике: усаврше технику трчања на кратким и дугим стазама, штафетно 
трчање, скок увис одабраном техником. 
Вежбе на справама и тлу: вежбе на партеру. 
Спортска игра: усавршавање техничко-тактичких варијанти кошарке, одбојке 
или малог фудбала. Учествовање на такмичењима на нивоу одељења, школе и 
међушколским такмичењима. 
Слободни садржаји: учечници/це могу у договору са наставником одабрати 
додатну активност за коју постоје услови у школи како би исказали своју 
креативност. 
Напомена: у Шестој београдској гимназији тренутно не постоје услови за 
испуњавање осталих минималних образовних захтева. 
Слободни садржаји: уечници/це могу у договору са наставником одабрати 
додатну активност за коју постоје услови у школи како би исказали своју 
креативност. 
Напомена: у Шестој београдској гимназији тренутно не постоје услови за 
испуњавање осталих минималних образовних захтева. 
 
ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИЦИ РАДА 

 
А. Часови физичког и здравственог образовања; 
Б. Слободне активности – секције; 
В. Недеља школског спорта; 
Г. Активности у природи (крос, спортски дан, излети, зимовање, 
летовање...); 
Д. Школска такмичења; 
Ђ. Корективно-педагошки рад и допунска настава. 
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Ваннаставне активности 
 

План и програм ових активности предлаже Стручно веће и саставни је део 
годишњег плана рада школе и школског програма. Планиране су спортске 
активности у оквиру: Гимназијаде, Манифестације «Веслај за своју школу», крос 
РТС-а, међуодељењски турнири и друге спортске манифестације у организацији 
других спортских субјеката.  

Међупредметна сарадња се огледа кроз учешћа на «Новембарским 
данима Соње Жарковић» организацијом такмичења Ум покажи-тело оснажи. 
 
  Секције 
 

Реализују се према интересовању ученика. Узимајући у обзир 
материјалне и просторне услове за рад, потребе и способности ученика, Стручно 
веће сачињава посебан програм за следеће спортске секције: одбојкашка, 
скијашка, кошаркашка, рукометна и секција малог фудбала. 
 
 Недеља школског спорта 
 

Ради развоја и практиковања здравог начина живота, развоја свести о 
важности сопственог здравља и безбедности, о потреби неговања и развоја 
физичких способности, као и превенције насиља, наркоманије, малолетничке 
делинквенције, школа у оквиру Школског програма може да реализује недељу 
школског спорта. 

 
Корективно-педагошки рад и допунска настава 
 

Ове активности могу се организовати са ученицима који имају: 
- потешкоће у савладавању градива; 
- смањене физичке и функционалне способности;  
- лоше држање тела; 
- здравствене потешкоће које онемогућавају редовно похађање наставе. 

 
Пракса показује да је потребан мали број часова допунске наставе да се 
нејасноће разјасне и ученик оспособи за несметано праћење градива. 
 
Ослобађање од наставе: 
 

Ослобођеним ученицима треба пружити могућност да: 
- прате активности на часу и усвајају правила игре и основе 

индивидуалне и колективне тактике; 
- направе презентацију са спортског догађаја, о историји спорта или 

некој другој спортској активности; 
- на други начин помажу у настави (воде записник, суде и сл.). 

           Ученик ослобођен практичног дела у обавези је да присуствује часовима. 
 
Прађење и вредновање: 
 
Праћење представља перманентно уочавање, бележење запажања о учениковом 
постигнућу,раду и напредовању у остваривању очекиваних исхода. 
Вредновање - континуирано прати и вреднује ученичка постигнућа користећи 
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поступке који су у функцији даљег учења.  
Оцењивање је подстицајно, тј. развојно, ако објективно, јавно и континуирано 
сагледава шта је ученик постигао на одређеном нивоу, шта треба да постигне у 
наредном кораку и ако му се о томе да разумљива повратна информација, водећи 
рачуна о особеностима сваког ученика. 
 
Настава предмета Физичко васпитање се изводи према документима који су 
објављивани у ”Просветном гласнику” бројевима 5/90, 3/91, 3/92, 17/93, 2/95, 
8/95, 23/97, 6/02. 
 
НАПОМЕНА:Предложени програм је подложан променама у зависности од 
потреба и интересовања ученика и услова рада. 
 
Вeрска настава 
 
Сва одељења од I до IV године оба смера 
Обавезни садржаји: методске јединице предвиђене планом и програмом, 
одлазак у цркву 
Слободни садржаји: израда паноа, обилазак Патријаршијског музеја, 
присуствовање богослужењу, учешће у обележавању градске славе, посета 
библиотеци 
Годишњи фонд: 37 часова прва година, 35 друга, 36 трећа и 32 четврта 
Основни облици извођења програма: индивидуални, фронтални, групни 
Начин и поступак остваривања наст.плана и програма: предавање, разговор, 
дискусија, коришћење дидактичког материјала (рад на тексту, презентације, 
иконе, фотографије, филмови, карте..) 
 
  разред 
Годишњи фонд часова: 37 
Циљеви: 
-Пружити ученицима основ за разумевање појмова личности, љубави, заједнице, 
слободе 
-упознати ученике са светописамским и светоотачким текстовима, литературом у 
богослужбеној заједници 
-оспособити ученике за правилно схватање појма Цркве, за успостављање 
одговорности према Творцу и творевини 
  Исходи: 
Ученици ће моћи да: 
-препознају да је вера слободан избор човека и да се сведочи личним животом 
кроз Литургију и подвиг 
-моћи да препозна изразе вере у Бога као Свету Тројицу и Творца 
-да промишља о личној одговорности према Богу и ближњима 
-моћи да разуме и тумачи значење израза homo religious 
Препоручени садржаји по темама: 
-Логосност творевине, Откривење, Сличност између човекопознања и 
богопознања, Настанак и подела Светог Писма 
Начин остваривања програма: 
-Теоријска и практична настава-у учионици, цркви-учешћем у литургијском 
сабрању и другим богослужењима 
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-у складу са савременим педагошким захтевима употребом разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава, у складу са принципима савремене активне 
наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема, при чему се акценат ставља на доживљајно и 
формативно 
-Евалуација наставе: 
-провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова 
-реализује се процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних евалуационих листића 
Оцењивање: 
-Непосредно оцењивање ученика се може вршити кроз усмено и писмено 
испитивање и посматрање понашања ученика 
 

1. разред 
Годишњи фонд часова: 37 
Циљеви: 
-оспособљавање ученика за разумевање да је све створено за вечност 
-пружање ученицима основа за разумевање прародитељског греха на 
основу библијског сведочанства, тумачења светих отаца и учења Цркве 
-разумевање иконичности старозаветних догађаја у односу на новозаветне 
-подстицање на промишљање о незаменљивости и вредности сопствене 
личности 
Исходи: 
-ученици ће моћи да просуђују о смислу постојања света и човека 
-да развијају одговорност за сопствени и живот других 
-да буду подстакнути за одговорнији однос према природи у учешће у 
литургијском сабрању 
-да разумеју суштину сваког убиства као братоубиства 
Препоручени садржаји по темама: 
-учење Цркве о стварању света и човека, прародитељски грех са 
последицама, еколошки проблеми, старозаветне личности кроз историју 

Начин остваривања програма: 
-Теоријска и практична настава-у учионици, цркви-учешћем у литургијском 
сабрању и другим богослужењима 
-у складу са савременим педагошким захтевима употребом разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава, у складу са принципима савремене активне 
наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема, при чему се акценат ставља на доживљајно и 
формативно 
-наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких 
активности у наставном процесу 
-Евалуација наставе: 
-провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова 
-реализује се процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних евалуационих листића 
Оцењивање: 
-Непосредно оцењивање ученика се може вршити кроз усмено и писмено 
испитивање и посматрање понашања ученика 
 
3.разред 

Годишњи фонд часова: 37 
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Циљеви: 
-упознавање ученика са теологијом иконе-на иконама  се пројављује историјска 
и есхатолошка димензија 
-пружање ученицима основа за разумевање значаја Христове личности и учења 
-указивање на есхатолошку димензију свете Литургије 
-разумевање покајања као преумљења и повезаности светих Тајни, као и 
различитих служби у Цркви 
-повезивање Христовог односа према потребитима са харитативном делатношћу 
хришћана данас 
Исходи: 
-ученици ће моћи да наведу основне разлике између слике и иконе 
-да у основним цртама изложе зашто је могуће представљање Бога у 
новозаветној Цркви 
-да увиде актуелност Христове проповеди 
-да разумеју заједничку трпезу као израз заједништва аналогно Христовој Тајној 
Вечери, у којој преко Литургије и хришћани учествују 
-разумевање да братска хришћанска љубав има основ у Христовој љубави, и да 
превазилази национално и крвно порекло 
-схватање да све Тајне свој смисао добијају у Литургији 
 
Начин остваривања програма: 
-Теоријска и практична настава-у учионици, цркви-учешћем у литургијском 
сабрању и другим богослужењима 
-у складу са савременим педагошким захтевима употребом разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава, у складу са принципима савремене активне 
наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема, при чему се акценат ставља на доживљајно и 
формативно 
-наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких 
активности у наставном процесу 
-Евалуација наставе: 
-провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова 
-реализује се процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних евалуационих листића 
Оцењивање: 
-Непосредно оцењивање ученика се може вршити кроз усмено и писмено 
испитивање и посматрање понашања ученика 
 
4.разред 
Годишњи фонд часова: 32 
Циљеви: 
-упознавање ученика са садржајем и структуром свете Литургије 
-упознавање ученика са најважнијим догађајима из историје српске и опште 
историје Цркве 
-оспособљавање ученика да богословски размишљају о биоетичким проблемима 
на основу одабраних примера 
-упознавање са односом према болестима, савременим изазовима, породичним 
вредностима, потрошачком друштву, проблемима моралности у социолошким 
оквирима 
Исходи: 
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-препознавање елемената Свете Литургије, њен есхатолошки и космолошки 
карактер 
-разумевање разлога прогона хришћана у Римском царству 
-критичко вредновање проблема савремене цивилизације у светлости искуства 
Цркве 
-увиђање да су деперсонализација и десакрализација повезане 
-схватање значаја вредности, јединствености личности сваког човека, и 
смислености постојања 
-промишљање о разлозима постојања болести и православног одговора 
Начин остваривања програма: 
-Теоријска и практична настава-у учионици, цркви-учешћем у литургијском 
сабрању и другим богослужењима 
-у складу са савременим педагошким захтевима употребом разноврсних метода, 
облика рада и наставних средстава, у складу са принципима савремене активне 
наставе која својом динамиком подстиче ученике на истраживачки и проблемски 
приступ садржајима тема, при чему се акценат ставља на доживљајно и 
формативно 
-наставник је извор знања, креатор, организатор и координатор ученичких 
активности у наставном процесу 
-Евалуација наставе: 
-провером знања које ученици усвајају на часу и испитивањем ставова 
-реализује се процењивањем реакције ученика или прикупљањем коментара 
ученика путем анкетних евалуационих листића 
Оцењивање: 
-Непосредно оцењивање ученика се може вршити кроз усмено и писмено 
испитивање и посматрање понашања ученика 
 
Грађанско васпитање 
 
Циљ предмета је да се кроз стицање знања овлада вештинама, формирају ставови 
и системи вредности, допринесе оспособљавању ученика за компетентан 
одговоран и ангажован живот у хуманом и демократски уређеном друштву 
утемељеном на основним људским вредностима, поштовању људских и 
грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује солидарност и брига 
за друге.  
I разред 
Годишњи фонд часова:37 
Доле наведени програм за први разред се реализује и за ученике са посебним 
способностима за рачунарство и информатику (Сл. гл. РС - Просв. гласник бр. 
5/17). 
ИСХОДИ 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
- исказује поштовање, брани  и афирмише људска права, демократију и 

владавину закона; 
- критички разматра питања безбедности младих и процеса глобализације и 

доводи их у везу са поштовањем људских права; 
- својим понашањем не угрожава своју и туђу безбедност; 
- препозна ситуације угрожености нечијих права и проактивно делује; 
- критички разматра утицај медија на безбедност младих и процес глобализације 

са аспекта поштовања људских права; 
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- проналази релевантне и поуздане изворе информација на којима заснива своје 
ставове о безбедности младих и процесу глобализације; 

- у комуникацији активно слуша друге и дискутује аргументима. 
 

НАСТАВНЕ ТЕМЕ (у загради је наведен планиран број часова) 
1. УВОДНИ ДЕО (1) 
Упознавање ученика са програмом и начином рада. 
2. БЕЗБЕДНОСТ МЛАДИХ (17*) 
Ученици се кроз истраживачке и пројектне активности баве проблемом 
безбедности младих како кроз временску тако и просторну перспективу 
повезујући стожере образовања за демократију: људска права, право и 
праведност, одговорност, грађанска иницијатива и међузависност различитих 
утицаја. 
3. ГЛОБАЛИЗАЦИЈА (17*) 
Ученици се кроз истраживачке и пројектне активности баве проблемом 
глобализације како кроз временску тако и просторну перспективу повезујући 
стожере образовања за демократију: људска права, право и праведност, 
одговорност, грађанска иницијатива и међузависност различитих утицаја. 
4. ЕВАЛУАЦИЈА (2) 
Врши се евалуација постигнутог на крају првог полугодишта и на крају школске 
године. 
*Напомена: Број часова за другу и трећу наставну тему се мења у зависности од 
потреба и преференција ученика као и процене наставника.  
 
II разред 
Годишњи фонд часова:35 
ЗАДАЦИ НАСTАВЕ ПРЕДМЕTА 
- да ученици разумеју природу и начин успостављања друштвених, етичких и 
правних норми  и њихову важност за заједнички живот; 
- да се ученици уведу у разумевање појма права и упознају са Конвенцијом о 
правима детета и другим међународним документима која се баве људским 
правима; 
- да ученици науче врсте права и разумеју односе међу правима и узајамност 
права и одговорности; 
- да се код ученика развије осетљивост за кршење права, спремност за заштиту 
сопствених и права других и науче технике залагања за остваривање права 
детета; 
- да се ученици подстакну и оспособе за активну партиципацију у животу школе; 
- да код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног 
одлучивања и делања; 
- да се ученици обуче ефикасном планирању заједничких акција и пројеката; 
- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета 
поштују и практикују основне демократске вредности . 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
1 УВОДНИ ДЕО (1) 
Упознавање ученика са програмом и начином рада. 
2 ПРАВА И ОДГОВОРНОСТИ (16) 
Ова тематска целина уводи ученике у познавање и разумевање проблематике 
права и одговорности и развија способности, ставове и поступке који воде 
заштити и остваривању права. 
3 ПЛАНИРАЊЕ АКЦИЈЕ (10) 
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Ова тематска целина припрема и подстиче ученике на активно учешће у животу 
школе и заједнице и омогућава систематизацију  наученог у овом предмету. 
Ученици идентификују проблеме везане за дечја права у школи и средини, 
израђују план акције којим би те проблеме могли да решавају . 
4 СЛОБОДНЕ ТЕМЕ (6) 
У сарадњи са ученицима изабраће се теме које су њима интересантне а у складу 
су са циљевима. Временска реализација ових часова биће током године у 
договору са ученицима. 
5 ЕВАЛУАЦИЈА (2) 
Врши се евалуација постигнутог на крају првог полугодишта и на крају школске 
године. 
 
III разред 
Годишњи фонд часова:36 
ЗАДАЦИ НАСTАВЕ ПРЕДМЕTА 
- да се ученици упознају са базичним концептима из области: демократија, 
грађанско друштво и политика  
- да ученици стекну основна знања о институцијама демократског друштва и 
улози грађана у демократском друштву 
- да се код ученика развија способност критичког расуђивања и одговорног 
одлучивања и делања, како у школи, тако и у ширем окружењу 
- да ученици овладају вештинама неопходним да се стечено знање примени у 
свакодневном животу за покретање грађанских иницијатива и конкретних акција 
- да се избором садржаја и укупним начином рада у оквиру овог предмета 
поштују и практикују основне демократске вредности и подстакне њихово 
усвајање 
 НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
1 УВОДНИ ДЕО (1) 
Упознавање ученика са програмом и начином рада. 
2 ДЕМОКРАТИЈА И ПОЛИТИКА (5) 
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као 
предусловима политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми 
функционисања и институције демократије, као и начини контроле и ограничења 
власти у демократском поретку. 
3 ГРАЂАНИН И ГРАЂАНСКО ДРУШТВО (9) 
Tематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима 
грађанског друштва. Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, 
појам грађанина и значај и начин његовог учествовања у политици. 
4 ГРАЂАНСКА, ПОЛИТИЧКА ПРАВА И ПРАВО НА ГРАЂАНСКУ 
ИНИЦИЈАТИВУ (9) 
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози 
грађана и залагању за остваривање ових права. Детаљније се обрађују право на 
грађанску иницијативу које омогућава партиципацију грађана у процесу 
доношења одлука и право на самоорганизовање грађана, кроз које се ученици 
упознају с улогом невладиних организација. 
5 ПЛАНИРАЊЕ АКЦИЈЕ (6) 
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су 
неопходне за решавање њима важних и блиских проблема. На овај начин 
ученици имају прилике да сами узму активно учешће примењујући претходно 
стечена знања.  
6 СЛОБОДНЕ ТЕМЕ (4) 
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У сарадњи са ученицима изабраће се теме које су њима интересантне а у складу 
су са циљевима. Временска реализација ових часова биће током године у 
договору са ученицима. 
7 ЕВАЛУАЦИЈА (2) 
Врши се евалуација постигнутог на крају првог полугодишта и на крају школске 
године. 
IV разред 
Годишњи фонд часова:32 
ЗАДАЦИ НАСТАВЕ ПРЕДМЕТА 
-да се ученици припреме за свој будућу професију 
-да ученици науче како се пише биографија и да се припреме за будуће интервјуе 
за посао 
-да ученици критички разматрају свет информација 
НАСТАВНЕ ТЕМЕ 
1 УВОДНИ ДЕО (1) 
Упознавање ученика са програмом и начином рада. 
2 СВЕТ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА И РАДА (15) 
Ова тематска целина се бави професионалним развојем као континуираним 
процесом који обухвата даље професионално образовање и укључивање у свет 
рада. 
3 СВЕТ ИНФОРМАЦИЈА (10) 
Ова тематска целина се бави појмом јавне информације, изворима и 
доступношћу информацијама и разумевањем улоге медија у савременом свету. 
4 СЛОБОДНЕ ТЕМЕ (4) 
У сарадњи са ученицима изабраће се теме које су њима интересантне а у складу 
су са циљевима. Временска реализација ових часова биће током године у 
договору са ученицима. 
5 ЕВАЛУАЦИЈА (2) 
Врши се евалуација постигнутог на крају првог полугодишта и на крају школске 
године. 
 
 

Начин и поступак остваривања прописаних програма 
 

Програм културних активности школе 
 
Тим за културне активности школе:Кисин Душка, Петрановић Јелена и 
наставници српског језика и књижевности 

Циљеви : Развијање свести о значају и улози уметности, књижевности, 
музике, ликовне уметности, кроз разне активности у току школске године. 
Јачање колективног духа и смисао за лепо. Ученици се кроз уметност 
оплемењују и креативно изражавају уз подршку професора координатора, који 
руководе секцијама, хором и сл. Побољшање угледа школе. 

Задаци : Формирање уметничког естетског доживљаја уметничких дела, 
способност да једног дана сами организују културне активности, разумеју 
корелације између уметности. 

Културне активности школе су : 
o Организација Дана школе уз изложбу, драмску, литерарну секцију и 

хорске активности 
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Дан школе се организује у јесењем периоду. Носиоци активности се 
одређују на годишњем нивоу . За Дан школе припрема се пригодан програм у 
коме се може изразити креативност ученика и професора и њихов заједнички 
труд. Програм активности у оквиру Дана школе мора бити приступачан свим 
ученицима, а од професора који не учествују у овим активностима се очекује да 
имају разумевање за ове активности и ученике који су носиоци активности. 

o Новембарски дани Соње Жарковић : Манифестација која траје неколико 
дана, посвећена прерано преминулој колегиници, педагогу школе, Соњи 
Жарковић. Ова манифестација састоји се од квизова знања, такмичења 
соло певача и бендова, спортских манифестација, беседништва , ликовних 
изложби и др. Манифестација је постала традиционална и одржава се у 
новембру месецу.Координатор је наставник Сузана Лазовић. 
• Организација прославе Светог Саве, школске славе, уз тематски 

конципиране музичке садржаје, тематске изложбе, беседништво, теме везане за 
Светог Саву . 

С обзиром  на то да је Свети Сава најзначајнији српски 
просветитељ,програм мора да буде пригодан, састављен од тематске изложбе са 
цртежима и фотографијама везаним за његов живот и рад, али у складу и вези са 
данашњим тренутком. Ова тематска изложба прати светосавски програм, тј. 
пригодну приредбу у коју  треба  укључити што већи број ученика. У 
реализацији програма учествује и наставник веронауке. Било би добро 
организовати и школску игранку, која би била у светосавском духу и која би 
служила за упознавање и дружење ученика и професора обе смене, а који немају 
прилике да се сретну и друже у школи. 

• Организација концерата у школи и ван школе, већ традиционални, 
пролећни хуманитарни концерт, који је уједно и концерт поводом испраћаја 
матураната. 

Хуманитарни концерт се организује на предлог ученика, уз подршку 
професора . До сада је овај програм реализован два пута. Треба укључити што 
већи број ученика који имају шта да покажу и позвати већи број званица и 
медија, како би се прикупило што више средстава за децу која живе у 
Прихватилишту и другим установама. Организовати и друге пратеће акције, а 
сваке године допунити програм новим, занимљивијим садржајем. Предлог је да 
се ово прошири на хуманитарне дане матураната где би ученици могли да дају 
свој допринос и у неким спортским активностима, изложбом, неком представом 
са музичким садржајем.Ту свакако спада  и акција давања крви. 

• Тематска Ускршња изложба 
Изложба се организује у пролеће пре Ускршњег распуста и тематског је 

карактера. У ову изложбу треба укључити и професора веронауке. 
• Звездаријада 
Организује се сваке године , традиционална и обновљена последњих 

година. Шеста београдска гимназија ,као највећа и најугледнија школа са 
општине треба да буде главни покретач овог програма у сарадњи са општином и 
да укључи у активност већи број деце. 

• Организоване посете представама, изложбама и концертима у школи и 
ван школе, у оквиру секција и додатне наставе. 

Активности се по потреби организују читаве године. У њих се укључују и 
друге институције, као што је МО Београда, а остварује се и сарадња са другим 
школама, ученицима и колегама. 

• Остала такмичења у оквиру школског програма 
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Такмичења су саставни део Школског програма. Она треба да се 
припремају током читаве године, како би се постигли што бољи успеси и 
континуирано радило на  угледу и афирмацији школе. 

 

Програм слободних активности  
 
Тим за слободне активности: Мишић Драгана, Милутиновић Владимир, 
Носовић Дубравка, Јашовић Борис, Влајић Андрија. 
У остваривању образовно васпитног процеса рада VI београдске 

гимназије, значајно место у осмишљавању слободног времена ученика и 
њиховог креативног и мисаоног ангажовања имају слободне активности. 
Програм слободних активности заснован је на принципу добровољности, јер се 
ученици самостално опредељују које ће активности упражњавати. У складу са 
захтевима постављеним Законом, као и Програмским основама васпитног рада 
Школе, те сопственим могућностима, Школа планира различите слободне 
активности које ће својом бројношћу и разноврсношћу задовољити многе 
потребе и интересовања ученика.  

Програм слободних активности је направљен тако да узима у обзир и 
води рачуна о могућностима и интересовањима ученика, као и о њиховим 
развојним потребама и потенцијалима. Кроз програм слободних активности 
ученици ће се оспособити за рад, самостално и критичко истраживање и учење, 
као и за самостално и одговорно доношење одлука важних како за њих, тако и за 
заједницу чији су чланови, а са циљем сталног напретка кроз учење и сазревање. 

Програм слободних активности обухвата све ученике Школе, од прве до 
четврте године, како би им се омогућило да кроз различите садржаје задовоље 
своја интересовања, стекну нова сазнања и добију нешто више од Школе него 
што је само знање садржаја наставних предмета.  

Секције, као и остали видови слободних активности, одвијају се по 
утврђеном плану и програму, који се сматра интегралним делом Годишњег 
програма рада школе, а евиденција о раду води се у посебним дневницима. 
Распоред слободних активности, које се по правилу остварују једном недељно, 
јасно се ставља на увид ученицима.  

Осим већ постојећих, увек постоји отвореност и за покретање инцијатива 
за нове секције и пројекте за које се јави интересовање. 

 
Циљеви програма слободних активности су: 
− развијање интелектуалних потенцијала ученика који су неопходни за 
разумевање света у коме живе;  
− развијање свести у погледу културног, националног и историјског наслеђа 
српског народа и свих осталих видова традиције и културе нашег тла, као и 
свести о томе да тек у суживоту свих чланова заједнице друштво може да 
оствари напредак; 
− развијању свести о властитом националном идентитету и прихватању свих 
осталих културних, етничких и националних чинилаца нашег друштва, као 
јединствене целине којој и сâм ученик припада; 
− развијање свести о значају међународних веза и утицаја друштава, те 
укључивања у процесе међународне интеграције; 
− упознавање са основним тековинама Европске уније, њеним 
функционисањем, општим карактеристикама држава чланица и како бити 
одговоран грађанин Европске уније;  
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− развијање контаката са ученицима у партнерским државама и упознавање са 
условима њиховог школовања; 
− развијање код ученика радозналости и отворености за културе других народа 
и верских заједница, осећаја толеранције и права на различитост;  
− поштовање људских и грађанских права и основних слобода;  
− поштовање права деце; 
− развијање и неговање другарства и пријатељства;  
− јачање свести и о значају колектива и о индивидуалној одговорности;  
− развијање тимског рада и неговање правих вредности; 
− неговање властите критичке мисли ученика, креирање слободне и културне 
личности ученика, као и развијање способности да разумеју свет око себе; 
− подстицање ученика на креативни приступ решавању проблема и 
сагледавању света око себе; 
− стицање свести о значају очувања и неговања објеката природне и културне 
баштине; 
− развијање ставова о превентиви, заштити и унапређењу животне средине; 
− развијање националног, европског и светског идентитета; 
− развијање толеранције, поштовања и припадности мултиетничком, 
мултијезичком, мултикултурном свету; 
− развијање свести о државној и националној припадности; 
− неговање српске традиције и културе; 
− подстицање развоја свести о индивидуалној одговорности; 
− оспособљавање ученика за самостално стицање знања и умећа;  
− оспособљавање ученика да креативно користе своје слободно време; 
− оспособљавање за самостално доношење одлука и стварање сопственог 
система вредности. 
Задаци програма слободних активности су: 
− окупљање ученика и подела задужења; 
− организовање посета различитим институцијама;  
− обиласци знаменитости града; 
− организовање краћих путовања у околину града; 
− посета културним и природним добрима Србије; 
− посета културним објекатима (Народна банка, Краљевски комплекс...) и 
музејима града; 
− конкурисање за пројекте од значаја за развој и даље образовање ученика; 
− учествовање на такмичењима, фестивалима и манифестацијама 
организованим у школи и ван ње; 
− припремање прослава које се одвијају током школске године у школи;  
− израда наставног материјала; 
− прикупљање помоћи за угрожене; 
− одржавање и присуствовање трибинама значајним за образовање и развој 
ученика; 
− организовање књижевних сусрета; 
− обиласци објеката различитих вероисповести; 
− изучавање кинеског и других страних језика који су изван школског система; 
− реализација пројеката од значаја за даље образовање и развој ученика;  
− посета и/или боравак у Петници;  
− одржавање школског веб сајта;  
− одржавање онлајн архиве докумената и фотографија који сведоче о 80 година 
дугој традицији школе;  
− вођење рекламне медијске кампање за упис ученика првог разреда; 
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− праћење активности канцеларије ЕУ у Србији; 
− успостављање контаката с чланицама Придружених школа Унеска и 
стварање могућности за размену и међусобну посету; 
− организовање сусрета, размене и кампова Унеско клубова (Француски 
културни центар, Руски дом, Културни центар Сервантес...); 
− учешће у студијским путовањима обиласка објеката културне баштине под 
заштитом Унеска; 
− сарадња са школама у дијаспори; 
− сарадња са институцијама културе и невладиним организацијама; 
− благовремено информисање ученика о планираним и реализованим 
активностима. 

 
У периоду од 2018. до 2022. године планирају се следеће слободне активности 
ученика: 
− Литерарна секција 
− Драмска секција 
− Рецитаторска секција 
− Новинарска сeкција 
− European Studies Programme – учешће Школе у пројектима Европске Уније 
− мeђупредметна сарадња професора страних језика са професорима српског 
језика и књижевности на тему редовне лектире. 
− курсеви кинеског језика у сарадњи са кинеском амбасадом; 
− „Језички коктел“ – курсеви страних језика које држе студенти Филолошког 
факултета у Београду 
− Филозофска секција 
− Дани филозофије у Шестој београдској гимназији 
− Радионица за медије 
− Унеско клуб 
− Планинарска секција 
− Еколошка секција „Зелено срце“ 
− Хемијска секција 
− организовање Фестивала науке  
− Интернест у Шестој београдској гимназији 
− хор 
− Новембарски дани Соње Жарковић  
− прослава светог Саве 
− посета православним црквама/манастирима  
− обилазак синагоге и џамије  
− Ликовна сeкција 
− „Обележавамо...“ (обележавање јубилеја из националне историје, 
књижевности, науке, културе...)  
− „Они су били ученици Шесте београдске гимназије“ – прикупљање података 
бившим ученицима, историјату школе ...) 
 
Програм каријерног вођења и саветовања ученика 
Носиоци активности: Тим за каријерно вођење 

Појам каријерног вођења је у широкој употреби од почетка седамдесетих 
година, мада се тек у  последње време инсистира на свеобухватном приступу 
вођења каријере током читавог живота.  
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Професионална оријентација и каријерно вођење представљају 
организован систем друштвене делатности  на пружању континуиране помоћи 
појединцу током његовог целокупног каријерног развоја у слободном избору 
усмерења и опредељења, у образовању и професионалној активности са циљем 
постизања професионалног идентитета у складу са личним особинама и 
потребама тржишта рада за појединим занимањима. 

Акциони план Стратегије каријерног вођења и саветовања у Републици 
Србији предвиђа стручно усавршавање и оспособљавање наставника, педагога и 
психолога из средњих школа за каријерно вођење и саветовање. Стратегија 
развоја образовања у Србији до 2020. године такође предвиђа каријерно 
саветовање ученика у средњим школама. 

Програм каријерног вођења и саветовања  
Програм каријерног вођења и саветовања за младе узраста од петнаест до 

осамнаест година обухватао би информисање, саветовање, вођење и доношење 
одлука о професији код ученика.  

Циљ Програма јесте да помогне младим људима да разумеју и 
интерпретирају информације о свету рада и бућудој каријери, да могу да разјасне 
недоумице које имају у погледу професија или послова, да разумеју своје 
способности и дефинишу своје ставове у погледу понуђених или жељених 
избора. Каријерно вођење и саветовање треба да пружи подршку младима да 
боље разумеју себе и своје потребе, да превазиђу могуће баријере у погледу 
учења и напредовања у будућим професијама.  

Програм каријерног вођења и саветовања намењен младим талентима и 
младима из осетљивих друштвених група треба да у оквиру основних стандарда 
уважи специфичности које важе за ове групације младих.  

Стандарди програма каријерног вођења и саветовања за ученике узраста 
од 15-18 година односе се на: 

1. Лични развој појединца: 
• разумевање сопственог развоја, постигнућа и способности у односу 

на потенцијалне образовне и професионалне изборе и могућности;  
• успостављање и анализирање личних циљева и планова у области 

каријере и  
• разумевање образовних и професионалних избора и доношење 

одлука у складу са тим.  
2. Истраживања могућности за учење и запошљавање:  
• идентификовање, избор и коришћење бројних информација о 

професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и 
формирање сопственог става о томе.  

3. Планирање и управљање властитом каријером:  
• оспособљавање за коришћење адекватних техника за доношење 

одлука о даљем учењу и професионалној каријери;  
• разумевање и оспособљавање за процедуре пријављивања, 

конкурисања како за свет рада тако и за даље образовање;  
• разумевање захтева послодаваца у погледу знања, вештина и 

способности запослених.  
ПРОГРАМ КАРИЈЕРНОГ ВОЂЕЊА 
 

Подручје рада/ 
активност 

Начин реализације активности Носиоци 
активности 
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Организовање тима за 
каријерно вођење и 
саветовање. 

-формирање тима 
-израда акционог плана рада у 
текућој школској години 
-евалуација рада  
-извештавање 

-директор школе, 
помоћници 
директора и 
психолошко-
педагошка служба 
-чланови тима 
 

Организовање мреже 
подршке у заједници 

Договор о сарадњи са: Заводом за 
запошљавање, предузећима, 
Факултетима, Медицином рада, 
различитим институцијама које 
организују и реализују различите 
програме радионица за ученике и 
наставнике 

-управа школе 
- савет родитеља 
-тим за каријерно 
вођење и 
саветовање 

Остваривање сарадње 
између Тима за каријерно 
вођење и ученика 

-информисање ученика о 
активностима  
-отварање електронске комуникације 
за размену идеја, предлога, 
информисања, и искустава – преко 
посебне стране на сајту школе или 
блога 
-оснаживање партиципације ученика 
у планирању и реализацији 
активности  
-дефинисање посебног термина за 
лични контакт уненика са 
представником Тима 

-тим за каријерно 
вођење 
- одељенске 
старешине 
 

Препознавања 
конкретних потреба 
ученика у домену 
каријерног вођења 

-групно анкетирање на почетку 
школске године 
- индивидуални разговори са 
ученицима 

-тим за каријерно 
вођење и 
саветовање 
-одељенски 
старешина 
 

Тестирање ученика 
(интересовања, особине, 
вештине) 

-групна и индивидуална тестирања 
тестовима интересовања, 
способности и личности  

- тим за каријерно 
вођење и 
саветовање 
- психолошко-
педагошка служба 

Радионице са ученицима 
на теме:  
-препознавања властитих 
жеља и могућности 
сагледаних са аспекта 
захтева занимања и 
тржишта рада 
-постављања циљева 
-оснаживања за тражење 
информација о 
занимањима и начину 
стицања звања 
-предузетништва  
- стицања вештина 
(писање биографије, 
прављење портфолија, 
комуникација...) 

- на часовима ЧОС-а 
- на часовима грађанског васпитања 
- у посебно одабраним терминима 

- тим за каријерно 
вођење и 
саветовање 
- спољни сарадници 
- педагошко-
психолошка служба 
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-оснаживања вршњачке 
подршке 

Израда паноа са могућим 
начинима за стицање 
информација о жељеним 
занимањима 

- на часовима ЧОС-а 
- на часовима грађанског васпитања 
- у посебно одабраним терминима 

Тим за каријерно 
вођење и 
саветовање, 
ученици 

Информисање о свету 
занимања и начинима 
стицања звања 

-професори свих наставних предмета 
у оквиру своје стручне области 
-презентације факултета  
- трибине са гостима предавачима 
(представници професија, Завода за 
запошљавање, незапослених...) 

Тим за каријерно 
вођење и 
саветовање, 
 професори 

Организовање стручних 
посета фирмама и 
сајмовима образовања и 
запошљавања 

У посебно организованим терминима Тим за каријерно 
вођење и 
саветовање 

Радионице за професоре 
на теме: 
-оснаживање ученика за 
тражење информација 
-размена искустава 

-На стручним већима 
-У посебно организованим 
терминима 
 

Тим за каријерно 
вођење и 
саветовање 

 
 
 
Програм заштите животне средине 
 

Тим за заштиту животне средине: Башић Јасминка, Трпковић Сандра, 
Калинић Славића, Грујовић Данијела, Ђуровић Љубица. 

С обзиром на то да се ради о једној веома озбиљној теми, односно 
програму ,потребно је овој проблематици тако и приступити. Надамо се да ћемо 
овим путем успети да дамо свој допринос у заштити животне средине, што је и 
обавеза сваког човека као појединца, а нарочито школе као најважнијег субјекта 
у процесу стицања знања, васпитања, укључивања у процес развијања вештина, 
ставова и вредности које ученике оспособљавају да успешно задовољавају 
сопствене потребе и интересе, развијају своју личност и потенцијале, поштују 
друге особе и њихов идентитет, као и да развијају свест о толеранцији и 
прихватању различитости. Овај програм подразумева и развој друштвене свести 
као и активно и одговорно учешће у економском, друштвеном и културном 
животу свих његових чинилаца. На тај начин ученици постају активни чланови 
друштва, његовог економског и културног развоја. 

Школа је основни фактор васпитања и еко образовања. Са утврђеним 
програмским садржајима и облицима школа пружа највеће могућности у 
изграђивању свести ученика. Она пружа значајне могућности за стицање 
одређених знања, али и за изграђивање одређених навика, за развој еколошке 
свести развијањем љубави и одговорног односа према породици.  

У основи, наш образовни систем подразумева континуирани васпитно 
образовни процес, који се спроводи регулатно у установама намењеним за ту 
врсту делатности. Иако васпитање и образовање младих за заштиту животне 
средине има своје полазиште у породичном васпитању, школа у том циљу 
постаје незаменљива. Савремена еколошка ситуација је показала да фонд знања 



155 
 

из екологије није на потребном нивоу те су и обавезни програми са еколошким 
садржајима све важнији и са развијањем еколошке свести и одговорности 
почиње се од најранијег детињства, прво у породици па кроз све нивое 
школовања (јаслице, вртић, предшколски и школски програм). 

Иако знања из екологије и заштите животне средин и одрживог развоја 
нису на високом нивоу, веома су важни њихови васпитни потенцијали. 

Да би програм био садржајнији и успешнији, почећемо са самим појмом 
екологије као науке. 

Иако историја одрживог развоја и бриге око заштите околине сеже далеко 
у историју, појам одрживог развоја и заштите околине треба везати за догађања и 
појаве које је донела индустријска револуција. 

У току своје дуге историје, која траје више од три милијарде година, 
живот се развио у јако великом броју различитих облика.Током свог живота 
сваки организам у простору у коме живи непрестано ступа у различите врсте 
односа с другим организмима. Да би могао да опстане, сваки организам мора да 
буде прилагођен условима средине коју насељава.  

Наука која се бави проучавањем природе – простора у којем се одвија 
живот, затим односа који у природи постоје између живих бића и спољашње 
средине, као и начина на који су се жива бића прилагодила различитим условима 
спољашње средине назива се екологија. 

Назив екологија потиче од грчких речи оикос, што значи дом, станиште и 
логос, што значи наука. 

Екологија је изузетно сложена наука. Данас екологија представља једну 
од најзначајнијих природних наука. Она долази у центар свега што је човек 
својим негативним деловањем нарушио и загадио простор у коме се одвија 
живот. У многим деловима света угрожен је опстанак многих биљака и 
животиња као и самог човека. 

Од степена основних еколошких сазнања зависи и ефикасност заштите 
животне средине, па самим тим и будућност савремене цивилизације и квалитет 
живота генерација које долазе. 

Људи су сада више него икада забринути за свој опстанак.Због тога је 
последњих година све више програма и акција у циљу заштите, обнове и 
унапређења животне средине.Поштовање еколошких законитости и примена 
основних знања из екологије , досадашњих искустава у заштити животне 
средине дају, ипак, велику наду будућим генерацијама. Једино питање које се 
поставља је да ли ће то бити употребљено за добробит свих живих бића. 

Циљеви еколошког програма 
− Упознавање ученика, наставника и осталих запослених са еколошким 
проблемима, изучавање проблема животне средине (града, непосредне околине 
школе, ванградским зонама ) 
− Изградња еколошки одговорне личности 
− Упознавање са основним појмовима (појам деградације животне средине, 
појам поремећености природне равнотеже и др.) 
− Стицање знања о негативном дејству загађеног ваздуха, земљишта, воде, 
хране, о начину спречавања и заштити од свих негативних утицаја  
− Стицање знања о важности и начину бриге за околину 
− Усвајање навика и вештина које доприносе очувању и заштити животне 
средине 
− Развијање позитивног става о природи и уверења о потреби очувања природе 
− Развијање правилног односа према здравом начину живота, 
исхране,формирање здравих навика и стилова живота 
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− Стицање знања , ставова и уверења о природном и урбаном животу, правилан 
однос према биљкама, животињам, вредностима 
− Развијање свести о потреби и могућностима личног ангажовања у заштити 
животне средине 
− Усвајање и принципа одрживости, етичности и права будућих генерација на 
очувану животну средину 
− Развијање свести о потреби заштите, обнове и унапређења животне средине, 
одговорног и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у 
свакодневном животу 
− Очување географске средине у којој егзистира човек 
− Развијање љубави према природи и осећање дужности да чувају и заштите 
природу 
− Разумевање и схватања процеса рециклаже у свакодневном животу 
− Важности очувања биодиверзитета 
− Задовољење егзистенцијалне људске потребе , а међу њима и осигурање 
здравог начина живота, што има и друштвени и хуманистички смисао  
− ФОРМИРАЊЕ ЕКОЛОШКОГ НАЧИНА МИШЉЕЊА 

ЗАДАЦИ: 
−  омогућити ученицима, запосленима и свим заинтересованим сарадницима 
стицање знања и искуства о окружењу 
−  изграђивање позитивних ставова и понашања према околини 
−  упућивање ученика у начин на који начин они сами могу допринети заштити 
властитог здравља, заштите и очувања животне средине 
−  Изградња правилног начина исхране и физичке активности ( изградња 
терена у складу са потребама правилног физичког развоја и у складу са 
очувањем и унапређењем животног простора као подстицајне средине за 
стицање позитивних ставова према здравом начину живота) 
−  Формирање здраве, подстицајне средине школског простора и околине 
−  Омогућити коришћење обновљивих извора енергије 
−  Рециклирање и разврставање рециклажног отпада како у школи тако и у 
породици 
−  Озелењавање школског простора ( садња дрвећа, цвећа, лековитог биља ...) 
−  Извођење теренске наставе 
−  Упознавањем са биљним и животињским врстама из ближе( градске ) и даље 
околине 
−  упознавање извора и стена 
−  упознавање са биљкама и животињама као индикаторима здравог земљишта, 
воде, ваздуха 
−  Упознавање са главним загађивачима животне средине 
−  Континуирана едукација ученика и наставника 
−  Сарадња свих актера образовања и васпитања 
−  Већа присутност у електронским издањима 
−  Сарадња са Ђачким парламентом  
−  Сарадња са организацијама и канцеларијама за заштиту и унапређење 
животне средине и одрживог развоја 
−  Учествовање у акцијама које су усмерене ка очувању животне средине, 
упознавању биљака и животиња 
−  Сарадња са локалном заједницом 
−  Сарадња са организацијама које се баве прикупљањем и одвожењем 
рециклажног материјала 
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−  Укључивање у рад домаћих и иностраних организација које се баве 
заштитом животне средине и одрживог развоја 

Напомена: Одређени садржаји еколошког програма се већ остварују кроз 
наставне и ваннаставне активности ( кроз градива биологије, хемије, географије, 
физике, еколошке секције, кроз заједничке теме и активности природних и 
друштвених наука). 

 

Програм заштите од насиља, злостављања и занемаривања и 
програм превенције других облика ризичног понашања 
 
Тим зазаштитуученика од насиља, злостављања и занемаривања: Живанић 
Љиља, Радошевић Дубравка, Вучак Дражен, Тепавац Урош, Маловић-Козић 
Љиљана, Јарић Александра, Ђорђевић Тамара. 

Подручје рада/ 
активност Начин реализације активности Носиоци активности 

Информисање о раду 
Тима и вођење 
документације о раду  

• Посете састанцима ШО, СР, 
НВ, ПК, УП 
• Састављање информативног 
материјала за сајт школе 
• Вођење документације о раду  

• Тим 
• Web тим 
 

Евиденција о 
оствареним 
интервенцијама и 
снимање стања 
безбедности ученика 

• Праћење евиденције 
интервенција на свим нивоима  
• Подстицање одељењских 
старешина на континуирано 
евидентирање интервенција 
• Самовредновање рада Тима 
кроз утврђене индикаторе 

• Директор 
• Помоћник 
директора 
• Тим 
• Школски полицајац 
• Радник обезбеђења 
• Дежурни 
наставници 
• Одељењске 
старешине 

Јачање унутрашње 
заштитне мреже  -
Вршњачки заштитни 
тим 

• Упознавање са Правилником 
о безбедности ученика у школи и 
Правилником о понашању  
• Едукација ученика за 
препознавање и деловање у 
ситуацијама насиља 
• Организовање и учешће у 
превентивним активностима 
различитих облика ризичног 
понашања 

• Тим 
• Секретар школе 
• Одељењске 
старешине 
• Наставници 
грађанског васпитања и 
други предметни 
наставници 
• Спољни 
сарадници (НВО, МУП, 
Канцеларија за младе...) 
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Подстицање активне 
партиципације 
родитеља у општој 
безбедности ученика 

• Упознавање са Правилником 
о безбедности ученика у школи, 
Посебним протоколом за заштиту 
ученика и Правилником о 
понашању 
• Планирање и реализација 
активности усмерених на 
безбедност ученика 
• Учешће у превентивним 
активностима различитих облика 
ризичног понашања 

• Тим 
• Одељењске 
старешине 
• Савет родитеља 

Јачање унутрашње 
заштитне мреже - 
Подршка наставницима 

• Упознавање са Правилником 
о безбедности ученика у школи, 
Посебним протоколом за заштиту 
ученика и Правилником о 
понашању 
• Едукација чланова Тима и 
осталих учесника у установи за 
препознавање и деловање у 
ситуацијама насиља 
• Учешће у превентивним 
активностима различитих облика 
ризичног понашања 
• Учешће у интервентним 
активностима 

• Директор 
• Тим 
• Стручни 
сарадници (педагог и 
психолог) 
• Одељењске 
старешине 
• Наставници 
• Спољни 
сарадници 

Јачање спољашње 
заштитне мреже 

• Сарадња у реализацији 
превентивних активности 
• Сарадња у реализацији 
интервентних активности 

• Локална заједница 
• Дом здравља 
• Центар за 
социјални рад 
• МУП 
• НВО 
• Канцеларија за 
младе 
• Школска управа 
Београд 
• Јединица за 
превенцију насиља 
Министарства просвете 

 
 
 
Прогарм школског спорта 
 

Тим за школски спорт: Милосављевић Ненад, Марковић Милан, Вучак 
Дражен, Стогов Игор, Дабић Маја. 

Циљ програма школског спорта јесте да ученици задовоље своја 
интересовања и потребе за стицањем знања,вештина и способности за бављење 
спортом као интегралним делом физичке културе а у оквиру програма наставе 
физичког васпитања. Да стечено знање примењују у изабраној спортској игри и 
формирају правилан однос и позитиван став према спорту физичком вежбању и 
физичким активностима у опште. 
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Задаци програма школског спорта јесу: 
− стицање практичних и теоријских знања у оквиру наставе физичког 
васпитања у изабраном спорту, (принципи,спортска техника, начин вежбања и 
тренирања). 
− социјализација ученика, управљање сопственим понашањем било самостално 
или у оквиру тима кроз изабрани спорт и  
− неговање етичких вредности према учесницима у такмичењу. 
− откривање даровитих и талентованих ученика за одређени спорт и њихово 
подстицање да се баве спортом. 

Ученици на основу својих способности и интересовања опредељују се за 
један или више спортова у којима се обучавају,усавршавају и развијају своје 
стваралаштво током целе школске године у оквииру редовне наставе физичког 
васпитања. Школа је обезбедила просторне и друге услове за реализацију четири 
спорта. Стручно веће наставника физичког васпитања утврдило је спортове у 
којима ће се ученици такмичити у наредне четири године а то су: кошарка, 
одбојка, мали фудбал,рукомет,стони тенис,атлетика, стони тенис, ватерполо, 
стрељаштво и веслање. 

Спортска школска такмичења организоваће се у оквиру радне суботе, у 
времена између прве и друге смене или у друго време које одреди стручно веће 
наставника физичког васпитања. Међушколска спортска такмичења организују 
се у оквиру календара који одреди Савез за школски спорт и олимпијско 
васпитање Србије које је уједно и организатор ових такмичења. 

Начин остваривања програма школског спорта 
Програм школског спорта је наставак програма физичког васпитања стим 

што је усмерен на проверу достигнућа у изборном спорту кроз разредна, 
школска и међушколска спортска такмичењааставак програма физичког 
васпитања стим што је усмерен на проверу достигнућа у изборном спорту кроз 
разредна, школска и међушколска спортска такмичења. 

Садржаји програма 
КОШАРКА 

− Техника кошарке,шутирање на кош из места и кретања са једном или обема 
рукама са разних одстојања од коша. Постава и кретање играча у нападу и 
одбрани. Одбрана „зоном“ или „човек на човека“.Напад против свих одбрана. 
Контранапад  у разним варијантама и принцип блока. 
− Правила игре и суђење. 
− Организовати сваке школске године разредно школско такмичење и учешће 
на међушколским такмичења. 

ОДБОЈКА 
− Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским 
садржајем за гимназију. 
− Техника одбојке. Игра са повученим и истуреним центром. Смечирање и 
његова блокада. Уигравање кроз тренажни процес. 
− Правила игре и суђење. 
− Сваке школске године организовати оделењска, разредна и међусколска 
такмичења у оквиру локалне сарадње. 

ФУДБАЛ 
− Увежбавати основне техничке елементе који су предвиђени програмским 
садржајем за гимназију.Покривање и откривање играча, одузимање лопте и 
ометање противника. Општи принципи поставке играча у нападу и одбрани. 
Разне варијанте напада и одбране. Уигравање кроз тренажни процес. 
− Правила малог фудбала. 
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− Сваке школске године организовати разна оделењска, школска и 
међушколска такмичења. 

РУКОМЕТ 
− Увежбавати основне техничка елементе који су предвиђени програмским 
садржајем за гимназију. Покривање и откривање играча, одузимање лопте, 
ометање противника. Принципи поставке играча у нападу и одбрани. Напад са 
једним и два играча и напад против „зонска“одбране. Правила игре и суђење. 
− Сваке школске године организовати оделењска,разредна, школска и 
међушколска такмичења. 

АТЛЕТИКА 
− У свим атлетским дисциплинама радити на усавршавању технике и 
развијању водећих моторичких способности за дату дисциплину. 
− Сваке школске године организовати јесењи крос трчање на 1000 метара 
дечаци и 800 метара девојчице.- 

ВАТЕРПОЛО 
− Сваке школске године учествовати на међушколском такмичењу. 

СТРЕЉАШТВО 
− Сваке школске године учествовати на међушколском такмичењу. 

СТОНИ ТЕНИС 
− Сваке школске године организовати оделењска,разредна школска и 
међушколска такмичења. 

ПЛИВАЊЕ 
− Сваке школске године учествовати на међушколском такмичењу. 

КАЈАКАШТВО 
− Сваке школске године учествовати на међушколском такмичењу. 
 
 
 
Програм развоја сарадње Шесте београдске гимназије са 
локалном заједницом у периоду од 2018. до 2022. године 
 

Тим за сарадњу са локалном заједницом: Тепавац Урош, Влачо 
Славица, Плазибат Сандра. 

У остваривању васпитно-образовног рада Шесте београдске гимназије 
значајно место заузима сарадња са локалном заједницом. Програм сарадње 
заснован је на принципу добровољности, где се ученици опредељују за слободне 
активности у којима ће учествовати. У складу са захтевима постављених 
законом као и програмским основама васпитног рада школе, те сопственим 
могућностима, школа планира различите облике сарадње са локалном 
заједницом, која ће својом разновршношћу и бројношћу задовољити многа 
инетересовања и потребе ученика. 

Програмом сарадње са локалном заједницом направљен је тако да води 
рачуна о развојним потребама и могућностима ученика. Сарадња са локалном 
заједницом омогућиће ученицима да самостално и одговорно доносе одлуке 
важне како за њих, тако и за локалну заједницу чији су чланови са циљем 
сталаног напретка кроз учење и сазревање. 

Програмом сарадње обухваћени су сви ученици и наставно особље, како 
би им се омогућило да кроз различите садржаје задовоље своја интересовања, 
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стекну нова сазнања, искуства и добију нешто више од школе, него што је само 
сазнавање садржаја наставних предмета. 

Идеално би било, и то школа поставља као свој задатак, да оствари 
сарадњу са осталим васпитно-образовним, културним, спортским, верским и 
другим институцијама и установама цивилног друштва у свом окружењу. Школа 
би требало да се у свом плану сарадње прикључује еколошким, хуманитарним, 
културним и другим акцијама у локалној заједници. Органи локалне заједнице ће 
се тако боље упознати са потребама школе и пружити помоћ и подршку за 
задовољење разноврсних потреба. Потребно је користити и расположиве ресурсе 
локалне средине и користити их максимално за потребе наставних и 
ваннаставних активности. 

 
 
Циљеви програма сарадње са локалном заједницом 

− развијање контаката и сарадње са ученицима из других школа у локалној 
средини и упознавање са условима њиховог школовања 
− развијање интелектуалних потенцијала ученика и наставника који су 
неопходниза разумевање локалне средине у којој живе 
− развијање свести о значају међушколских веза и утицаја ширег друштва, те 
укључивање у међулокалне интеграцијске процесе 
− развијање свести о локалном идентитету и прихватању свих осталих 
културних, етничких, верских, родних и других идентитета и чинилаца нашег 
друштва и локалне заједнице као једне целине којој и сами ученици припадају 
− развијање свести у погледу културног, националног и историјског наслеђа 
свих грађана града Београда, потенцирати његов мултиетнички и 
мултикултурни карактер, као и његово место у светском систему 
космополитских градова 
− развити свест о значају суживота свих чланова локалне заједнице и ширег 
друштва утемељене  на принципима људских права и слобода 
− поштовање и уважавање различитости, осталих људских и мањинских права, 
права детета 
− развијати код ученика радозналост и отвореност за културе других народа, 
верских заједница, специфичних супкултура у локалној средини,развијати код 
ученика осећај толеранције ,емпатије и право на различитост 
− оспособљавање ученика да креативно проводе своје слободно време 
− развијање и неговање другарства и пријатељства 
− стицање свести о значању очувања и неговања објеката културне и природне 
баштине 
− неговање критичке мисли ученика; развијање слободне личности ученика, 
као и развијање способности за размевање локалне заједнице и света у коме 
живи 
− развијање спремности за тимски рад и неговање хуманистичких вредности 
(једнакости, солидарности, заједништва, антифашизма и тд.) 
− јачање свети о значају колективне и индивидуалне одговорноси у контексту 
локалне средине 
− подстицање ученика на креативан приступ решавању проблема у локалној 
заједници 
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Задаци и планиране активности програма сарадње у локалној 
заједници за период од 2018. до 2022. године 

− организовање посета различитим институцијама и установама на територији 
Београда 
− организовање посета локалној самоуправи (посета Општини Звездара и 
другим општинама на територији Београда као и посета Градском парламенту и 
већу Београда) 
− посета културним објектима и музејима Београда и Општине Звездара 
− организовати краћа путовања по Београду и његовој непосредној близини 
− конкурисање за пројекте од значаја за школу и локалну заједницу и саме 
ученике који су њени чланови 
− учествовање на манифестацијама (Звездаријада...), фестивалима и 
такмичењима у локалној средини 
− прикупљање материјалне и пружање других врста помоћи за угрожена лица 
на територији Београда 
− одржавање и присуствовање трибинама значајних за образовање и развој 
ученика 
− организовање међушколских спортских активности, утакмица 
− организовање књижевних, литерарних, ликовних сусрета 
− обилазак невладиних организација значајних за промоцију и заштиту 
људских и мањинских права (Регионални центар за мањине, Жене у црном, 
ЛАБРИС, ЈАЗАС...) 
− обиласци објеката и непосредни контакт са различитим вероисповестима на 
територији Београда (посета синагоги, џамији, катедрали, агликанској цркви...) 
− реализација пројеката значајних за даље образовање ученика 
− електронско умрежавање са другим значајним институцијама и школама у 
локалној средини 
− вођење рекламне медијске кампање у локалној средини  
− праћење активности канцеларије ЕУ у Београду 
− посета Градском омбудсману (заштитник права грађана) 
− сарадња са другим школама на територији општине Звездара и града 
Београда 
− благовремено информисање ученика о планираним и разноврсним 
активностима 

 
 
Програм сарадње са породицом 
 

Тим за сарадњу са породицом: Живанић Љиља, Ђорђевић Тамара, Рајић 
Олгица, Ђолић Сузана, Ђокић Томислав. 

Сарадња са родитељима ученика представља један од најзначајних 
сегмената у фунционисању сваке школе па тако и Шесте београдске гимназије. 
Ова сарадња је подразумевана на одређени начин, пошто родитељи или 
старатељи ученика имају права на увид у њихово напредовање и уопште у 
одвијање школовања своје деце или штићеника. 

Ова сарадња се углавном одвија на више различитих начина: било кроз 
постојање термина сваког наставника за пријем родитеља, тзв'' отворених врата'', 
путем родитељских састанака или кроз учешће родитеља преко њихових 
представника   у раду Савета родитеља, Школског одбора и Савета родитеља 
општине.  
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Родитељи се укључују у рад и када се организује Дан школе, као и у 
другим ваннаставним активностима намењеним јачању групне кохезије и 
поспешивању атмосфере сарадње и креативне размене на релацијама: ученик, 
наставник, родитељ, стручни сарадник, управа школе. 

Учесталу свакодневну сарадњу са родитељима, поред разредних 
старешина остварују и стручни сарадници. Некада је то индивидуални рад са 
учеником уз подршку родитеља уз потенцијално укључивање релевантних 
институција, потом превентинвна предавања и сл. 

Разредни старешина остварује редован контакт са родитељима, 
правдањем изостанака, информисањем о успеху и владању – индивидуално или 
групно на родитељским састанцима.  Директор школе и заменици директора су 
константно присутни и спремни да пруже све релевантне информације и да 
помогну при решавању сложенијих проблема.  

Сајт школе је основни извор информација и поред представљања школе 
на Сајму образовања и у оквиру осталих маркетиншких активности ,служи за 
увођење родитеља и ученика у живот школе. Путем електронског дневника 
родитељи  могу веома брзо и ефикасно да прате успех детета.  

Родитељи, такође, често имају прилику да путем разних анкета и 
упитника дају своје мишљење о различитим догађањима у школи као што  су 
ученичке екскурзије, питања која се тичу уређења школе и слично.  

На основу свега наведеног ,сматрамо да је сарадња између родитеља и 
колектива и управе школе јако добра, али се може и побољшати  и то на следеће 
начине: 

Циљеви и задаци који се тичу сарадње са родитељима у  периоду од 2018. 
до 2023године: 
− У наведеном петогодишњем периоду реализоваће се спортски турнири у 

којима ће поред ученика учествовати и родитељи и наставници. 
 У плану  су и предавања и трибине намењене праћењу законских измена, 
реформи гимназија, новим наставним методама и слично, а које могу помоћи 
родитељима да прате развој образовања и сагледају очекиване ефекте и исходе 
чијем остварењу настава тежи. 
− Побољшање сарадње са родитељима се може остварити преко гостовања 

родитеља на часовима одељенске заједнице везаним за представљање 
занимања у склопу програма професионалне оријентације који се организује 
у школи. 

− Једна од могућности је и учешће по једног родитеља у различитим школским 
тимовима који се баве унапређењем  наставе и наставног процеса, као и 
важним питањима повезаним са ученичким животом ( организовање 
различитих прослава, различитих акција којима се баве ученици и сл.). 

 
 
Програм екскурзије 
 

Тим за екскурзије: Матић Жељко, Тепавац Урош, Марковић Милан, 
Рашевић Јелена, Пантић Соња. 

Екскурзија и излети су факултативне ваннаставне активности које се 
остварују ван школе у циљу непосредног проучавања усвојеног наставног 
градива и његовог повезивања с праксом.  

 
Циљ екаскурзије 
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Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у природној и 
друштвеној средини, упознавање културног и друштвеног наслеђа као и 
привредних достигнућа  Србије и других дражава које се обилазе. 
Продубљивање усвојеног знања предвиђеног наставним програмом врши се 
непосредним упознавањем појава и процеса у природној и друштвеној средини, 
упознавањем културног наслеђа и привредних достигнућа одабраних одредница. 

Задаци екскурзије 
Задаци екскурзије су:  

− развијање опште културе и образованости  
− проучавање објекта и феномена у природи и друштву, уочавање узрочно-

последичних односа у конкретним природним и друштвеним условима  
− развијање интересовања за природу, изграђивање еколошких навика  
− упознавање начина живота и рада људи појединих крајева и других држава,  
− продубљивање знања о историјском наслеђу, географском простору, 

насељима, привреди и урбанистичким одликама различитих регија Европе 
− развијање позитивног односа према националним, културним и естетским 

вредностима сопственог али и других народа 
− развијање позитивних социјалних односа  
− подстицање позитивних емоционалних доживљаја, развијање и неговање 

другарства и пријатељства. 
 
Могуће локације излета у наредном периоду  за Шесту београдску 

гимназију: 
Излети за први разред: 
Винча, Сремска Митровица, Сремски Карловци, Фрушка Гора, 

Петроварадин, Нови Сад 
Излети за други разред: 
Манасија, Јагодина, Ресавска пећина 
Излети за трећи разред 
Орашац, Топола, Таково, Гоњи Милановац 
Излети за четврти разред 
Западна Србија, Тара, Подриње 
 
Могуће дестинације за екскурзије: 
Први разред: 
Виминацијум, Пожаревац, Доњи Милановац, Лепенски вир, Зајечар, 

Гамзиград, Ниш 
Други разред: 
Студеница, Краљево, Жича, Врњачка Бања, Љубостиња, Лазарица, 

Крушевац 
 

Трећи разред:  
Грчка - колевка европске цивилизације (античка и византијска Грчка) или 
Будимпешта , Беч, Братислава, Праг,  

 
ЛОКАЦИЈА 
(ГРАД/ 
МЕСТО) 

МУЗЕЈ/ 
ИНСТИТУЦИЈА/ 
ЛОКАЛИТЕТ 

КОРЕЛАЦИЈА СА НАСТАВНИМ 
ПЛАНОМ  
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

САДРЖАЈ 

Братислава Катедрала Св. Мартина, Хвездославове 
најмести, Народно позориште, Хлавни трг, 
Роландова фонтана, Градска већница 

Географија 
Историја  
 

положај 
климатологија 
хидрологија 
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Четврти разред: 
Италија или Грчка 
 
 
 
МЕСТО  
 

 
ЛОКАЛИТЕТ 

КОРЕЛАЦИЈА СА 
НАСТАВНИМ ПЛАНОМ  
НАСТАВНИ 
ПРЕДМЕТ 

САДРЖАЈ 

Лидо ди 
Јесоло 

Шеталиште географија 
 

положај 
климатологија 
хидрологија 
туризам 

Венеција Тамница, Мост уздаха, Стубови 
заштитници града, Дуждева палата, 
Трг Светог Марка, посета цркви Св. 
Марка, Риалто,посета цркви Santa 
Maria della Salute... 

географија 
историја 
уметност 
књижевност 
 

положај 
постанак 
хидрологија 
средњи век  
ренесанса 

Монтекатини Црква Св. Петра, Римско 
шеталиште... 

географија 
историја 
екологија 

климатологија 
хидрологија 

туризам 
Праг Прашки дворац на  Храдчанима, катедрале Св. 

Вида, базилике Св. Ђорђа, Карлов мост, 
споменик Карла IV, Старомјестскe намјести, 
Астрономски сат – Орлој, прашки гето, 
Национални музеј, Национално позориште, 
Барутна кула 

географија 
историја 
уметност 
књижевност 
 

положај постанак 
хидрологија 
Срби у 
Хабсбуршкој 
монархији 
 

Беч Дворац Шенбрун, Парламент, Градска 
скупштина, Торањ на дунаву, Царска палата, 
Опера, Природњачки музеј 

географија 
историја 
биологија 

климатологија 
хидрологија 
Хабсбуршка 
монархија у доба 
просвећености 
Срби у 
Хабсбуршкој 
монархији 
 

Будимпешта Трг хероја, Андраши булевар, опера, 
Парламент, Ланчани мост, Рибарске куле, Св. 
Гелерт, Цитадела 

географија 
историја 
уметност 
књижевност 
филозофија 

положај 
Срби у 
Хабсбуршкој 
монархији 

Сентандреја Трг В. Караџића, Пожаревачка црква, кућа Ј. 
Игњатовића, Грчка црква, музеј Српске 
православне цркве, Београдска црква, крст 
Кнеза Лазара 

географија 
историја 
 

положај 
вулканизам  
Срби у 
Хабсбуршкој 
монархији 
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Фиренца Крстионица, Катедрала, Ђотов 
торањ, Трг Сињори, Трг Сан 
Фиренце,Фонтана ди пјаца,Палата 
Баргело, Палата Галерија Уфици, 
Палата Векио, Палата Пити, 
Базилика Ст. Лоренца, мост Санта 
Тринита, Тераса Микеланђело... 

географија 
историја 
уметност 
књижевност 
филозофија 

положај 
средњи век и 
ренесанса 

Рим Црква Светог Петра у ланцима, 
Колосеум, Константинов славолук, 
Форум, Трг Венеција, Трг народа, 
Пантеон, Шпански трг, Капитол, 
Фонтана ди Треви... 
 

географија 
историја 
уметност 
књижевност 
филозофија 

положај  
рељеф  
стари век 
средњи век 
ренесанса 
барок 
класицизам 

Ватикан Трг Св.Петра, Црква Св. Петра, 
Ватикански музеји, Сикстинска 
капела... 

историја 
уметност 
филозофија 

стари век 

Сијена Тргови Кампо, Дуомо и Саламбени, 
фонтане Фонтебранда и Гаја, црква 
Св. Кристофера, двориште Подесте, 
кућа Св. Катарине... 

географија 
историја 
уметност 

положај  
тоскане 
средњи век 
готика 
романика 

 
 

Програм безбедности и здравља на раду 
 
      Програм безбедности и здравља на раду  има за основу  Закон о безбедности 
и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/05 91/15....), и Правилник  о 
безбедности и здрављу на раду Шесте београдске гимназије дел.бр.9/9-7 од 
14.09.2017.године, којим су регулисане  мере, начин и поступак заштите ученика 
и запослених Шесте београдске гимназије (у даљем тексту: Школа) и начин 
њиховог спровођења. Ученици имају право на заштиту и безбедност према 
одредбама наведеног Правилника  и  Правилника о мерама, начину и поступку 
заштите и безбедности ученика за време остваривања образовно-васпитног рада 
и других активности које организује школа, дел.бр.213/3 од 17.05.2012.године у 
школској згради и школском дворишту, на путу између куће и Школе, у време 
одржавања екскурзија, излета, културних и спортских манифестација, а 
запослени на раду и у вези са радом на путу између куће и школе. 
   У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере: 

1. сарадња са државним органима и органима јединице локалне 
самоуправе; 

2. дежурство  наставника  и  помоћно-техничког  особља 
3. осигурање  ученика  
4. превенција, едукација и информисање ученика и родитеља. 
5. ангажовање додатног физичког обезбеђења ученика Школе, а на 

основу одлуке Савета родитеља; 
6. обезбеђење свих елемената заштите од пожара, поплава, удара 

грома и других елементарних непогода које могу угрозити 
безбедност ученика; 

7. обезбеђење техничких мера заштите као што су видео надзор и 
алармни систем који су у функцији 24 часа; 
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8. директор ће по потреби, у оквиру својих овлашћења, прописати 
друге мере за запослене, ученике и физичко обезбеђење школе 
ради безбедности и заштите ученика док се налазе у школи.  

У  поступку  прописивања  и  извршавања  мера  заштите  и  безбедности  
ученика  Школа  сарађује  са: 

1. Надлежним службама ГО Звездара и града Београда 
2. Министарством просвете и науке; 
3. Министарством за телекомуникације и  информационо  друштво; 
4. Министарством унутрашњих послова: ПС Звездара, ПУ за Град 

Београд; Управа саобраћајне полиције, Ватрогасно-спасилачка 
јединица.  

5. Надлежним Центрима за социјални рад, 
6. Министарсвом здравља и надлежним здравственим институцијама 
7. Градским  саобраћајним  предузећем 
8. Са родитељима ученика и Саветом родитеља. 
 

 
У циљу заштите и безбедности запослених, запослени имају права: 
- да буду оспособљени за безбедан и здрав рад и да у току рада употпуњују 

знање путем иновација и других извора образовања 
- да обавезно користе лична заштитна средства и опрему заштите за послове које 

обављају 
- да руководиоцу дају предлоге, примедбе и обавештења о питањима 

безбедности и здравља на раду 
- да контролишу своје здравље према ризицима радног места, и да се одазову 

позиву на лекарски преглед на који га упућује руководилац 
- да одбије да ради, ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због 

тога што нису спроведене прописане мере за безбедност и здравље на радном 
месту на које је одређен све док се те мере не обезбеде 

- да одбије да ради дуже од пуног радног времена, односно ноћу, ако би према 
оцени службе медицине рада, такав рад могао да погорша његово здравствено 
стање. 

- да одбије да ради на средству за рад на којем нису примењене прописане мере 
за безбедност и здравље на раду 

 
Послове из безбедности и здравља на раду као и делокруг и овлашћења 
запослених који обављају те послове, обављаће лице које испуњава услове из 
Закона о безбедности и здравља на раду, Закона о раду и Правилником  о 
безбедности и здравља на раду. 
Лице задужено за обављање послова безбедности и здравља на раду дужно је: 
- да обилази радне и помоћне просторије и радна места и да врши контролу да ли 

су обезбеђене и да ли се примењују мере безбедности и здравља на раду, да 
учествује у организовању и спровођењу безбедности и здравља на раду,да 
учествује у оспособљавању запослених за безбедан рад, да учествује у 
организовању периодичних прегледа и испитивању средстава оруђа и уређаја 
за рад,  електричних инсталација и других обавеза у складус са напред 
наведеним Законом и Правилником. 

 
Школски програм  је донет  ________________ на седници Школског одбора. 
 
Председник школског одбора__________________________ 
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