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адресирања операнада). Увести појам машинског стека и његову 
улогу у реализацији потпрограма. Приказати имплементацију сте-
ка уз помоћ регистара опште намене и општих инструкција, али 
и уз помоћ специјализованог регистра (SP) и инструкција (PUSH, 
POP). Увести појам стек-оквира и приказати конвенције позива-
ња потпрограма и враћања резултата потпрограма. Илустровати 
све ово кроз примере једноставнијих програма и потпрограма на 
асемблеру. Приказати поступак повезивања асемблерских програ-
ма са програмима написаним у језицима вишег нивоа (пре свега са 
програмима написаним у језику C). 

Све време успостављати везу између основних концепата ви-
ших програмских језика (израза, наредби гранања и петљи, функ-
ција, локалних и глобалних променљивих) и њихове реализације 
на асемблерском нивоу.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У процесу вредновања потребно је континуирано пратити 
рад ученика. У настави оријентисаној на достизање исхода вред-

нују се и процес и продукти учења. Прикупљање информација из 
различитих извора (свакодневна посматрања, активност на часу, 
учествовање у разговору и дискусији, самосталан рад, рад у гру-
пи, тестови) помаже наставнику да сагледа постигнућа (развој и 
напредовање) ученика и степен остварености исхода. Свака актив-
ност је добра прилика за процену напредовања и давање повратне 
информације. Важно је и ученике оспособљавати и охрабривати 
да процењују сопствени напредак у учењу. 

Вредновање активности у оквиру тимског рада се може оба-
вити са групом тако да се од сваког члана тражи објашњење еле-
мената урађеног рада и мишљење о сопственом раду унутар тима. 
Препоручује се да наставник са ученицима договори показатеље 
на основу којих сви могу да прате напредак у учењу, ученици се 
уче да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 
предузму да би свој рад унапредили. Оцењивање тако постаје ин-
струмент за напредовање у учењу. На основу резултата праћења и 
вредновања, заједно са ученицима треба планирати процес учења 
и бирати погодне стратегије учења. 
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На основу члана 67. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. за-

кон, 10/19 и 6/20), 
Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси 

П РА В И Л Н И К

о плану и програму наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт

Члан 1.
Овим правилником утврђују се план наставе и учења гимназије за ученике са посебним способностима за спорт, као и програм 

наставе за први разред гимназије за ученике са посебним способностима за спорт, који су одштампани уз овај правилник и чине његов 
саставни део.

Члан 2.
План и програм наставе и учења остварује се и у складу с Правилником о плану и програму наставе и учења за гимназију („Службе-

ни гласник РС – Просветни гласник”, број 4/20), у делу који се односи на план и програм наставе и учења за следеће предмете природ-
но-математичког смера за први разред:

– Српски језик и књижевност;
– Матерњи језик и књижевност; 
– Српски као нематерњи језик;
– Латински језик;
– Историја;
– Географија;
– Биологија;
– Математика;
– Физика;
– Рачунарство и информатика;
– Грађанско васпитање.

Члан 3.
Програм верске наставе остварује се на основу Правилника о наставном плану и програму предмета Верска настава за средње шко-

ле („Службени гласник РС – Просветни гласник”, бр. 6/03, 23/04, 9/05 и 11/16).

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије – Просветном гласнику”, 

а примењује се од школске 2020/2021. године.

Број 110-00-157/6/2020-03
У Београду, 15. јуна 2020. године 

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р.
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Облици образовно-васпитног рада којима се остварују обавезни предмети, изборни програми и активности

ОБЛИК ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД 
часова

II РАЗРЕД 
часова

III РАЗРЕД 
часова

IV РАЗРЕД 
часова

УКУПНО 
часова

Час одељенског старешине 37 37 37 33 144
Додатна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Допунска настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120
Припремна настава * до 30 до 30 до 30 до 30 до 120

* Ако се укаже потреба за овим облицима рада

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД

Час одељенског старешине 37 37 37 33
Екскурзија до 3 дана до 5 дана до 5 наставних 

дана
до 5 наставних 

дана
Језик националне мањине са елементима националне културе 2 часа недељно
Трећи страни језик 2 часа недељно
Слободне активности (хор, оркестар, секције, техничке, хуманитарне, спортско-рекреативне и 
друге ваннаставне активности)

30–60 часова годишње

Друштвене активности – ученички парламент, ученичке задруге 15–30 часова годишње

Остваривање плана и програма наставе и учења
1. Распоред радних недеља у току наставне године

 I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД
Разредно-часовна настава 37 37 37 33
Слободне активности (ваннаставне активности) 2 2 2 2
Матурски испит 4
Укупно радних недеља 39 39 39 39

2. Подела одељења на групе ученика1

I РАЗРЕД II РАЗРЕД III РАЗРЕД IV РАЗРЕД Број ученика у 
групи

Рачунарство и информатика 74 74 37 33 до 10
Први страни језик 37 18,5 18,5 16,5 до10
Други страни језик 37 18,5 18,5 16,5 до 10
Спорт и тренинг 74 148 111 99 до10
Спорт и здравље 74 111 111 99 до10

1 Ученици се деле у групе на часовима који су планом наставе и учења предвиђени за вежбе.

ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРВОГ РАЗРЕДА 
ГИМНАЗИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ 

СПОСОБНОСТИМА ЗА СПОРТ

1. ЦИЉЕВИ ОПШТЕГ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И 
ВАСПИТАЊА СУ:

– развој кључних компетенција неопходних за даље образо-
вање и активну улогу грађанина за живот у савременом друштву; 

– оспособљавање за самостално доношење одлука о избору 
занимања и даљег образовања;

– свест о важности здравља и безбедности;
– оспособљавање за решавање проблема, комуникацију и 

тимски рад; 
– поштовање расне, националне, културне, језичке, верске, 

родне, полне и узрасне равноправности, толеранције и уважавања 
различитости;

– развој мотивације и самоиницијативе за учење, оспособља-
вање за самостално учење, способност самовредновања и изража-
вања сопственог мишљења;

– пун интелектуални, емоционални, социјални, морални и 
физички развој сваког ученика, у складу са његовим узрастом, ра-
звојним потребама и интересовањима; 

– развој свести о себи, стваралачких способности и критич-
ког мишљења;

– развијање ненасилног понашања и успостављање нулте то-
леранције према насиљу; 

– развијање свести о значају одрживог развоја, заштите и 
очувања природе и животне средине и еколошке етикe;

– развијање позитивних људских вредности; 
– развијање компетенција за разумевање и поштовање људ-

ских права, грађанских слобода и способности за живот у демо-
кратски уређеном и праведном друштву; 

– развијање личног и националног идентитета, развијање 
свести и осећања припадности Републици Србији, поштовање и 
неговање српског језика и матерњег језика, традиције и културе 
српског народа и националних мањина, развијање интеркултурал-
ности, поштовање и очување националне и светске културне ба-
штине.

2. ОПШТЕ УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 
НАСТАВЕ И УЧЕЊА ОБАВЕЗНИХ ПРЕДМЕТА

I. Програми оријентисани на процес и исходе учења

Структура програма наставе и учења свих обавезних пред-
мета је конципирана на исти начин. На почетку се налази циљ 
наставе и учења предмета за сва четири разреда општег средњег 
образовања и васпитања. Иза циља се налазе општа предметна и 
специфичне предметне компетенције. У табели која следи, у првој 
колони наведени су стандарди који су утврђени за крај образов-
ног циклуса, а који се делимично или у потпуности достижу на 
крају разреда, у другој колони дати су исходи за крај разреда, а у 
трећој се налазе теме/области са кључним појмовима садржаја. За 
предмете који немају утврђене стандарде за крај средњег образо-
вања, у табели не постоји одговарајућа колона. Након табеле следе 
препоруке за остваривање наставе и учења предмета под насло-
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вом Упутство за дидактичко-методичко остваривање програма. 
Праћење напредовања и оцењивање постигнућа ученика је форма-
тивно и сумативно и реализује се у складу са Правилником о оце-
њивању ученика у средњем образовању и васпитању, а у оквиру 
Упутства за дидактичко-методичко остваривање програма на-
лазе се препоруке за праћење и вредновање постигнућа ученика у 
односу на специфичности датог предмета. 

Сви програми наставе и учења засновани су на општим ци-
љевима и исходима образовања и васпитања и потребама ученика. 
Усмерени су на процес и исходе учења, а не на саме садржаје који 
сада имају другачију функцију и значај. Садржаји су у функцији 
остваривања исхода који су дефинисани као функционално знање 
ученика тако да показују шта ће ученик бити у стању да учини, 
предузме, изведе, обави захваљујући знањима, ставовима и вешти-
нама које је градио и развијао током једне године учења конкрет-
ног наставног предмета. Овако конципирани програми подразуме-
вају да оствареност исхода води ка развијању компетенција, и то 
како општих и специфичних предметних, тако и кључних. Прегле-
дом исхода који су дати у оквиру појединих програма наставе и 
учења може се видети како се постављају темељи развоја кључних 
компетенција које желимо да ученици имају на крају општег сред-
њег образовања.

На путу остваривања циља и исхода, улога наставника је врло 
важна јер програм пружа простор за слободу избора и повезивање 
садржаја, метода наставе и учења и активности ученика. Оријен-
тација на процес учења и исходе брига је не само о резултатима, 
већ и начину на који се учи, односно како се гради и повезује зна-
ње у смислене целине, како се развија мрежа појмова и повезује 
знање са практичном применом. 

Програми наставе и учења, наставницима су полазна основа 
и педагошко полазиште за развијање наставе и учења, за планира-
ње годишњих и оперативних планова, као и непосредну припрему 
за рад.

II. Препоруке за планирање наставе и учења

Образовно-васпитна пракса је сложена, променљива и не 
може се до краја и детаљно унапред предвидети. Она се одвија 
кроз динамичну спрегу међусобних односа и различитих активно-
сти у социјалном и физичком окружењу, у јединственом контексту 
конкретног одељења, конкретне школе и конкретне локалне зајед-
нице. Зато, уместо израза реализовати програм, боље је рећи да се 
на основу датог програма планирају и остварују настава и учење 
који одговарају конкретним потребама ученика. Настава треба да 
обезбеди сигурну, подстицајну и подржавајућу средину за учење 
у којој се негује атмосфера интеракције и однос уважавања, сарад-
ње, одговорности и заједништва.

Полазећи од датих исхода учења и кључних појмова садр-
жаја, од наставника се очекује да дати програм контекстуализује, 
односно да испланира наставу и учење према потребама одељења 
имајући у виду карактеристике ученика, наставне материјале које 
ће користити, техничке услове, наставна средства и медије којима 
школа располаже, као и друге ресурсе школе и локалне средине. 

Приликом планирања наставе и учења потребно је руководи-
ти се:

– индивидуалним разликама међу ученицима у погледу начи-
на учења, темпа учења и брзине напредовања;

– интегрисаним приступом у којем постоји хоризонтална и 
вертикална повезаност унутар истог предмета и различитих на-
ставних предмета;

– партиципативним и кооперативним активностима које омо-
гућавају сарадњу;

– активним и искуственим методама наставе и учења; 
– уважавањем свакодневног искуства и знања које је ученик 

изградио ван школе, повезивањем активности и садржаја учења са 
животним искуствима ученика и подстицањем примене наученог 
и свакодневном животу;

– неговањем радозналости, одржавањем и подстицањем ин-
тересовања за учење и континуирано сазнавање;

– редовним и осмишљеним прикупљањем релевантних пода-
така о напредовању ученика, остваривању исхода учења и постиг-
нутом степену развоја компетенција ученика.

Полазећи од датих исхода, наставник најпре, као и до сада, 
креира свој годишњи (глобални) план рада из кога касније разви-
ја своје оперативне планове. Како су исходи дефинисани за крај 
наставне године, наставник треба да их операционализује прво у 
оперативним плановима, а потом и на нивоу конкретне наставне 
јединице. Од њега се очекује да за сваку наставну јединицу, у фази 
планирања и писања припреме за час, дефинише исходе за час 
који воде ка остваривању исхода прописаних програмом.

При планирању треба, такође, имати у виду да се исходи ра-
зликују. Неки се лакше и брже могу остварити, али је за већину 
исхода потребно више времена и више различитих активности.

Посебну пажњу током непосредне припреме за наставу тре-
ба посветити планирању и избору метода и техника, као и облика 
рада. Њихов избор је у вези са исходима учења и компетенцијама 
које се желе развити, а одговара природи предмета, конкретним 
садржајима и карактеристикама ученика. У том смислу на настав-
нику је да осмишљава разноврсне активности, како своје, тако и 
активности ученика. Очекује се да ученици у добро осмишљеним 
и разноврсним активностима наставе развијају своје компетенције 
целоживотног учења кроз самостално проналажење информација, 
критичко разматрање, обраду података на различите начине, пре-
зентацију, аргументовану дискусију, показивање иницијативе и 
спремности на акцију. 

Од наставника се очекује да континуирано прати и вреднује 
свој рад и по потреби изврши корекције у свом даљем планира-
њу. Треба имати у виду да се неке планиране активности у пракси 
могу показати као неодговарајуће зато што су, на пример, испод 
или изнад могућности ученика, не обезбеђују остваривање исхода 
учења, не доприносе развоју компетенција, не одговарају садржају 
итд. Кључно питање у избору метода, техника, облика рада, актив-
ности ученика и наставника јесте да ли је нешто релевантно, чему 
то служи, које когнитивне процесе код ученика подстиче (са фоку-
сом на подстицање когнитивних процеса мишљења, учења, памће-
ња), којим исходима и компетенцијама води.

III. Препоруке за праћење и вредновање наставе и учења 

Праћење и вредновање је део професионалне улоге наставни-
ка. Од њега се очекује да континуирано прати и вреднује:

– процес наставе и учења, 
– исходе учења и 
– себе и свој рад.
Оријентисаност нових програма наставе и учења на исходе и 

процес учења омогућава: 
– објективније вредновање постигнућа ученика,
– осмишљавање различитих начина праћења и оцењивања, 
– диференцирање задатака за праћење и вредновање ученич-

ких постигнућа и
– боље праћење процеса учења.
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 на-
стави оријентисаној на остваривање исхода учења вреднују се и 
процес учења и резултати учења. Поред уобичајених начина пра-
ћења и оцењивања ученика путем усменог и писменог испити-
вања које даје најбољи увид у резултате учења, постоје и многи 
други начини које наставник може и треба да употребљава како би 
објективно проценио не само резултате већ и процес учења. У том 
смислу, путем посматрања, он може да прати следеће показатеље: 
начин на који ученик учествује у активностима, како прикупља по-
датке, како аргументује и доноси закључке. Посебно поуздани по-
казатељи 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 ми-
шљења, примењивање, предвиђање последица, давање креативних 
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решења. Поред тога, наставник прати и вреднује како ученици ме-
ђусобно сарађују у процесу учења, како решавају сукобе мишље-
ња, како једни другима помажу, да ли испољавају иницијативу, 
како превазилазе тешкоће, да ли показују критичко мишљење уме-
сто критицизам. 

Како ни један од познатих начина вредновања није савршен, 
потребно је комбиновати различите начине оцењивања. Једино 
тако наставник може да сагледа слабе и јаке стране ученика. При-
ликом сваког вредновања постигнућа потребно је ученику дати 
повратну информацију која помаже да разуме грешке и побољша 
свој резултат и учење. Повратна информација треба да буде увре-
мењена, дата током или непосредно након обављања неке актив-
ности; треба да буде конкретна, да се односи на активности и про-
дукте ученика, а не на његову личност.

Праћење напредовања ученика започиње иницијалном про-
ценом нивоа на коме се он налази и у односу на који ће се про-
цењивати његов даљи ток напредовања. Свака активност је добра 
прилика за процену напредовања и давање повратне информације, 
а ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују соп-
ствени напредак у остваривању исхода предмета, као и напредак 
других ученика.

Ученике треба континуирано, на различите начине, охрабри-
вати да размишљају о квалитету свог рада и о томе шта треба да 
предузму да би свој рад унапредили. Резултате целокупног праће-
ња и вредновања (процес учења и наставе, исходе учења, себе и 
свој рад) наставник узима као основу за планирање наредних ко-
рака у развијању образовно-васпитне праксе.

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ

ПРВИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функци-
оналних знања о језичком систему и култури и унапређивањем 
стратегија учења страног језика развије комуникативну компетен-
цију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркулту-
рално разумевање и професионални развој.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогу-
ћавају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита 
у приватном, јавном, образовном или професионалном контексту; 
комуницира писмено или усмено у формалним и неформалним си-
туацијама.

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик 
преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. 
Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из 
различитих области која примењује у свакодневном животу, обра-
зовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, 
критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са-
радњу, уважавање различитости култура и културу дијалога.

Основни ниво

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра-
зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у 
вези са личним интересовањем и познатим областима и активно-
стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непо-
средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо-
средног окружења и ради сопствених потреба.

Средњи ниво

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста 
или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, 
спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп-
ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла-
гању оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује 
своје утиске, планове и очекивања.

Напредни ниво

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој 
комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискуси-
је о конкретним или апстрактним темама из познатих општих или 
стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/
или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широ-
ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција 
(слушање и читање)

Основни ниво

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао сва-
кодневне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи 
основно лингвистичко знање, чита краће текстове написане стан-
дардним језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/
или блиских области или струке, у којима преовлађују фреквентне 
речи и изрази.

Средњи ниво

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у сва-
кодневним ситуацијама и једноставна излагања и презентације 
из блиских области изговорене стандардним језиком и релативно 
споро. У тексту, из домена личног интересовања и делатности, у 
коме преовлађују сложене језичке структуре, ученик разуме оп-
шти смисао и допунске информације, користећи различите техни-
ке/врсте читања.

Напредни ниво

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или 
разговора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил 
и тон разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања 
ученика. Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. 
адаптирана или оригинална прозна књижевна дела, актуелни но-
вински чланци и извештаји); брзину и технику читања подешава 
према тексту који чита.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција 
(говор и писање)

Основни ниво

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена 
упутства, писмено или усмено размењује информације о уобича-
јеним општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, 
фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и пи-
сма, и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе 
особа и догађаја из познатих области.

Средњи ниво

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи 
усмено или писмено мишљење о темама из домена личног инте-
ресовања, образовања, културе и сл. Користећи разноврсне језичке 
структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено 
извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст по-
штујући правописну норму и основна правила организације текста.

Напредни ниво

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усме-
ној или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или 
самостално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга 
интересовања; користећи информације и аргументе из различитих 
извора, износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава 
и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну 
или неформалну преписку, доследно примењујући правописну 
норму, језичка правила и правила организације текста.
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ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће 
се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање оси-
гурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано 
сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују.

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 
све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом.

Разред Први
Недељни фонд часова 2 (1 час теорије + 1 час вежби)
Годишњи фонд часова 74 часа (37 часова теорије + 37 часова вежби)

СТАНДАРДИ
ИСХОДИ

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 
да:

ТЕМЕ 
и кључни појмови садржаја 

програма
Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 
разговетно и полако.
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више 
са/говорника у личном, образовном и јавном контексту.
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излага-
ња у образовном и јавном контексту.
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама 
из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 
излагања).
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с бли-
ским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми.
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. 
огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске вести).
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма.
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота 
(натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, 
јеловник и сл.).
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге појед-
ностављене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа.
3. Област језичке вештине – ГОВОР
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представља-
ње, н захваљивање).
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује 
понуду или позив.
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту.
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, 
догађаје).
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или 
питања.
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традици-
јом свог и других народа.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвал-
ност, извињење, упозорење).
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. 
описује људе, догађаје, места, осећања).
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, 
интересовања и сл.
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, 
табела, слика, графикона, детаљних упутстава.
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, 
бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају изражавање основних комуникативних функција у свакодневним 
ситуацијама.
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне 
језичке структуре.
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор.
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које 
користи у говору.
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму.
2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар.
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавеште-
ња о темама из свакодневног живота и делатности.
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе изме-
ђу двоје или више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту.
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у обра-
зовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано.
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о 
познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком.

– адекватно реагује на усмене поруке у вези са актив-
ностима у образовном контексту;
– разуме основну поруку краћих излагања о познатим 
темама у којима се користи стандардни језик и разго-
ветан изговор;
– разуме информације о релативно познатим и бли-
ским 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 фил-
мовима у којима се обрађују релативно блиске теме, 
ослањајући се и на визуелне елементе;
– разуме суштину исказа (са)говорника који разгова-
рају 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.

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

– разумевање говора;
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко изла-
гање;
– стандардни језик;
– изговор;
– информативни прилози;
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ

– 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, веза-
не за домене општих интересовања;
– разуме осећања, 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);
– 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.

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА

– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова;
– издвајање поруке и суштинских 
информација;
– препознавање основне аргумен-
тације;
– непознате речи;
– ИКТ;

– учествује у краћим дијалозима, размењује информа-
ције 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 садашњо-
сти, прошлости и будућности у свом окружењу и 
изван њега;
– изражава своје утиске и осећања и образлаже ми-
шљење 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 наглашава-
њем и интонацијом.

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

– усмено изражавање;
– интерпретирање;
– неформални разговор;
– формална дискусија;
– сарадња;
– интервјуисање;
– интонација, ритам и висина гласа;
– дијалог;
– комуникативна намера;
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2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о 
блиским темама из образовног и јавног контекста.
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је 
близак.
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним докумен-
тима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно 
сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 
новински чланци и стручни текстови).
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који 
се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.
3. Област језичке вештине – ГОВОР
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у 
дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу.
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 
коментаре о мишљењима других учесника у разговору.
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у 
формалним ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима).
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 
искуства.
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења 
или струке.
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и сл.
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, 
традицијом и обичајима свог и других народа.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи 
лични став и аргументе.
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разно-
врсним темама из области личних интересовања и искустава.
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног 
искуства, приватног, образовног и јавног контекста.
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, 
резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих 
области који чита или слуша.
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у
предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл.
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких струк-
тура.
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпунк-
ција и организација углавном добри.
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила 
понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље 
чији језик учи.
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном 
аргументацијом у којoj се износе лични ставови једног или више са/говорника, 
у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту.
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз 
помоћ пропратног материјала.
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на 
теме из друштвеног или професионалног живота.
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењу-
јући одговарајуће технике/врсте читања.
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, 
долази до потребних информација из области личног интересовања.
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним 
интересовањима.
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на 
основу сопственог предзнања (нпр. специјализовани чланци, приручници, 
сложена упутства).
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстракт-
ним темама у коме аутор износи нарочите ставове и гледишта.
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се 
односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.
3. Област језичке вештине – ГОВОР
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/ди-
скусијама о општим и стручним темама, с једним или више саговорника.
2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, 
аргумената и коментара.
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје 
становиште износећи преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 
одговара на питања слушалаца.
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документар-
ног програма, дискусија, излагања и вести (препричава, резимира, преводи).
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са 
културом, традицијом и обичајима свог и других народа.

– пише на разложан и једноставан начин о блиским 
темама из свог окружења и подручја интересовања;
– описује особе и догађаје поштујући правила кохе-
рентности (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, прија-
ве за праксе, стипендије или омладинске послове); 
– пише електронске поруке, СМС поруке, учествује у 
дискусијама на блогу.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

– писмено изражавање;
– врсте текста;
– описивање;
– стандардне формуле писаног 
изражавања;
– лексика и комуникативне
функције;
– ИКТ;

– 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 јези-
ка 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 па-
равербална средства: гест, мимика, просторни односи 
међу говорницима, итд.);
– користи знање страног језика у различитим видови-
ма реалне комуникације (електронске поруке, СМС 
поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене 
мреже); 
– користи савремене видове комуникације у открива-
њу културе земаља чији језик учи

СОЦИОКУЛТУРНА  
КОМПЕТЕНЦИЈА

– интеркултурност;
– правила понашања;
– стереотипи;
– стилови у комуникацији на стра-
ном језику;
– ИКТ;

− 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, прила-
гођавајући 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.

МЕДИЈАЦИЈА

– преношење поруке са матерњег 
на страни језик/са страног на 
матерњи;
– стратегије преношења поруке 
са матерњег на страни језик/са 
страног на матерњи.
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну 
реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и коментаришући 
туђе ставове.
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за 
личне потребе и потребе струке.
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишље-
ним догађајима.
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди 
аргументована решења у вези с одређеним питањима; јасно и детаљно исказује 
став, осећање, мишљење или реакцију.
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложе-
нијих текстова из различитих области које чита или слуша (нпр. препричава, 
описује, систематизује и сл.).
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који 
му омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно.
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно 
користи све уобичајене граматичке структуре.
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију.
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењују-
ћи језичка правила, правила организације текста и правописну норму.
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички 
регистар.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1) 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.

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 ра-
чунске 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).

2) ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Именице

Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са 
детерминативом.

Системски приказ морфолошких карактеристика.
Слагање именица и придева.

Члан

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана.
Партитивни члан.

Заменице

Личне заменице.
Наглашене личне заменице.
Наглашене личне заменице у служби директног објекта 

complementooggetto и индиректног објекта complemento di termine.
Присвојне заменице. 
Показне заменице (questo, quello).
Повратне заменице.
Упитне заменице (chi? che?/che cosa? Quanto/a/i/e? Quale/i?).

Придеви

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју.
Компарација придева
(Anna è più alta di Luca.).
Апсолутни суперлатив



2. јул 2020.  ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК Број 7 – Страна 297

(Maria è bellisima.).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве (la 

mia bici, tuo fratello).
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја (bianco, rosso, verde, giallo, nero, azzurro...). Мор-

фолошке особености придева (viola, rosa, blu, arancione).

Бројеви

Главни бројеви. 
Редни бројеви.

Предлози

Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова 
основна употреба.

Предлози dentro, fuori, sotto, sopra, davanti, dietro.
Предлози спојени са чланом (preposizioni articolate).

Глаголи

Садашње време (Presente Indicativo).
Presente progressivo (stare + gerundio).
Императив за неформално обраћање(Imperativo diretto):
Fa’ presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me.
Заповедни начин за формално обраћање (Imperativo indiretto):
Prego Signora, entri! Mi dia un etto di prosciutto, per favore!
Повратни глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфекат (Passato Prossimo) правилних и неправилних гла-

гола:
Sono andata alla stazione.
Non ho fatto il compito di casa.
Перфект модалних глагола volere, dovere, potere, sapere:
Sono dovuto andare dal dentista. 
Ho potuto leggere i titoli in italiano.
Кондиционал садашњи, правилних и неправилних глагола 

(Condizionale Presente):
Vorrei un chilo di mele, per favore! Potresti prestarmi il tuo libro 

di italiano?
Футурправилнихинеправилнихглагола:
Noi torneremo a casa alle cinque.
Имперфекат (Imperfetto):
C’era una volta un re e viveva in un castello. 
Плусквамперфекат(Trapassato prossimo):
Sono arrivato alla stazione quando il treno era già partito.

Прилози

Основни прилози (bene, male, molto, poco, troppo, meno, più), 
прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и про-
стора (a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù).

Упитни прилози quando? come? perché? dove?
Грађење прилога од придева помоћу суфикса mente.

Речцe

Ci, ne.
Везници (e, anche, o, ma, perché, se, quando, come, siccome,ap-

pena).

Реченица

Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном 
облику.

Упитна реченица.
Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну ре-

ченицу (временску, узрочну, релативну, хипотетички период).
Хипотетички период: Реална погодбена реченица:
Se piove, prendi l’ombrello. 
Se farà bel tempo, andremo in gita.

3) НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Именице

Властите и заједничке (у облицима једнине и множине: Bild 
– Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са одговарајућим родом. Из-
ведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung. Изведене префиксацијом: 
Ausbildung. Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe.

Придеви

Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, 
liebevoll, sprachlos, trinkbar. Сложени: steinreich.

Придевска промена – јака, слаба, мешовита (рецептивно и 
продуктивно).

Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: 
groß – größer, teuer – teurer).

Придеви са предлозима: zufrieden mit, reich an.

Члан

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, при-
својни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони (kein, keine), 
неодређени (mancher, solcher, einige). Употреба члана у номинати-
ву (субјект), акузативу и дативу (директни и индиректни објекат), 
партитивном генитиву (dieHälftedesLebens), посесивном генитиву 
(dieMuttermeinerMutter).

Бројеви

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten).

Предлози 

Предлози са генитивом (Erliestwährend der Pause), акузати-
вом (Ichbingegendich), дативом (Siearbeitet bei einem Zahnarzt). 
Предлози са дативом или акузативом (Er ist in der Schule. Sie 
kommt in die Schule).

Партикуле

Употреба основних партикула (рецептивно и продуктивно): 
Was machstu denn da? Das kann ich aber nicht. Sag mal! Wenn ich ihn 
doch gefragt hätte.

Глаголи 

Глаголска времена: презент, претерит, перфект и фу-
тур слабих и јаких глагола. Глаголи са предлозима (wartenauf, 
sichinteressierenfür). Пасив презента и претерита (рецептивно и 
продуктивно). Коњуктив у функцији изражавања жеље, учтиве 
молбе и условљености (Ich hätte gern... Ichmöchte... Ichwürde gern... 
Könnte ich..... Wenn ich ..... wäre). Модални и основни модалитети 
глагола, инфинитивске конструкције (Ich hoffe, dich wiederzusehen./
Er hat Gelegenheit, viele Sprtler kennen zu lernen.).

Везници и везнички изрази: und, oder, aber; denn, deshalb, 
trotzdemweil, wenn, als, während, bis, obwohl; двојни везници: weder 
… noch, sowohl ... als auch, zwar ... aber, nicht nur .... sondern auch.

Личне заменице у номинативу, дативу и акузативу.
Прилози за време (gestern), место (nebenan), начин (allein), 

количину (viel, wenig).

Реченице

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сло-
жене реченице.

4) РУСКИ ЈЕЗИК

Фонетика спрозодијом

Акцентовани гласови. Отвореност и затвореност акцентова-
них вокала. 
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Редукција вокалских гласова. Редукција вокала после тврдих 
гласова („акање”); редукција вокала после меких гласова („икање”). 

Систем сугласничких гласова руског језика. Парни тврди и 
меки гласови. Увек тврди и увек меки гласови. 

Обезвучавање шумних звучних сугласничких гласова на кра-
ју речи; алтернације звучних и безвучних сугласника. 

Сугласничке групе чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, здн.
Основне интонационе конструкције (ИК-1, ИК-2, ИК-3). 
Упитни исказ без упитне речи (ИК-3). ИК-3 у унутрашњим 

фонетским синтагмама. Сегментација.

Именице 

Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Варијанте различитих наставака: локатив на -у:о береге/на 

берегу, о лесе/в лесу, о крае/на краю. 
Номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, дере-

вья, граждане (рецептивно).
Именице којима се означавају професије људи, њихова наци-

онална и територијална припадност.
Промена именица на -ия, -ие, -мя: история, здание, время.
Именице pluralia tantum: каникулы, сумерки, очки, Балканы 

(рецептивно). 
Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе.
Руска презимена на -ов, -ев: Петров, Фадеев и сл.

Заменице

Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой.
Неодређене заменице: кто-то, что-то, кто-нибудь, что-ни-

будь, некто, нечто, некоторый (рецептивно).

Придеви

Поређење придева: прост и сложен компаратив и суперлатив.
Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин, -ский: братов, Игорев, 

мамин, пушкинский (рецептивно). 
Придеви за означавање простора и времена: сегодняшний, 

здешний.
Рекција придева: больной чем, готовый к чему, способный к 

чему и сл.
Кратки придеви на примерима рад, готов, занят, должен, 

болен.

Бројеви 

Промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5−20 и 30, 40, 90, 100, 
500−900, 1000 и њихова употреба у најчешћим структурама за ис-
казивање количине и времена с предлозима: с – до, с – по, от – до, 
к итд. (рецептивно).

Редни бројеви: первый, второй, пятый,десятый.
Исказивање времена на сату у разговорном ислужбеном стилу.
Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, 

пять домов; одна парта, две (три, четыре) парты, пятьпарт; 
один год, два (три,четыре) года, пять лет.

Четири рачунске радње (рецептивно). 

Глаголи

Обнављање и систематизација глагола прве и друге коњугаци-
је. Глаголи с алтернацијом сугласника у основи (любить, видеть...).

Глаголски вид и време (садашње, будуће – просто и сложено, 
прошло).

Потенцијал – грађење и употреба. 
Глаголи кретања са и без префикса (по-, при, у-, вы-, в-): 

идти – ходить, ехать – ездить, бежать – бегать, плыть – пла-
вать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти 
– возить. 

Исказивање заповести: Дай мне тетрадь, пожалуйста! Да-
вайте повторим! Подумайте об этом! Садитесь! Пошли! Смо-
три не опоздай! Курить запрещается! 

Глаголски прилози (рецептивно).

Рекција глагола: поздравить кого с чем, поблагодарить кого 
за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём, интересо-
ваться кем-чем, привыкнуть к чему, следить за кем-чем итд.

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место, време, начин, циљ и 
количину. Поређење прилога – грађење и употреба.

Помоћне врсте речи 

Предлози (в, о, на, над, под, без, во время, через, после, с, до, 
к, по, от, из, у... ), везници и везничке речи (и, или, а, но, не то-
лько..., но и..., потому что, поэтому, что, чтобы, если, где, куда, 
который), речце (не, ни, ли, неужели, разве).

Реченица

Однос реченица у сложеној реченици: независно сложене и 
зависно сложене реченице (саставне, раставне; субјекатске, преди-
катске, објекатске, временске итд.).

Управни и неуправни говор. 

Реченични модели 

Реченични модели у потврдном, одричном и упитном облику 
за исказивање следећих односа: 

– субјекатско-предикатски односи

именски предикат, копуле быть, стать, являться
Шишкин был великим художником.Ваша копия компьютер-

ной программы не является подлинной.

одсуство копуле

Я − Мария. Мой папа − лётчик. 

– објекатски односи

директни објекат

Андрей купил вчера новую футболку. Я не получил ответа.

индиректни објекат

Ваня их поблагодарил за помощь. Олег взял эту книгу у това-
рища. О чём вы думали?

зависна реченица

Олег мне сказал, что все в порядке. Нам не сказали, что вы 
приедете. 

– просторни односи

– изражени прилогом

Куда нам идти? (вниз, наверх, внутрь, домой).Где вас жда-
ть? (внизу, наверху, внутри).

– изражени зависним падежом

За какой партой сидишь?Он заболел гриппом.

– временски односи

изражени прилогом

Вчера у меня была контрольная по математике.

изражени зависним падежом

Я сегодня работал с пяти до семи (часов).Мы дружим с дет-
ства.
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– начински односи 

Миша странно ведёт себя.Он хорошо говорит по-русски.Она 
рисует лучше всех.

– узрочни односи

изражени зависним падежом

Он не приехал в срок по болезни.Несмотря на плохую погоду 
мы пошлигулять..

– атрибутивни односи

изражени атрибутом у суперлативу

А.С.Пушкин является величайшим русским поэтом.

изражени атрибутом у зависном падежу

Я забыл тетрадь по русскому языку.Это мой товарищ по 
школе.

5) ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и пар-
титивних чланова; присвојних и показних придева; основних, 
редних и апроксимативних бројева; неодређених речи; одсуство 
детерминаната (на пример: код етикетирања производа – fromage 
de brebis, натписа на продавницама и установама – boulangerie, 
banquе, назива рубрика у штампаним медијима – faitsdivers, на 
знаковима упозорења – еntréeinterdite; испред именице у позицији 
атрибута: ilestboulanger и слично).

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, 
jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена зна-
чења неких придева у зависности од места у односу на именицу: 
ungrandhomme/unhommegrand; unbravehomme/unhommebrave; по-
ређење придева.

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и 
наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат; показне 
и присвојне; упитне и неодређене. 

Глаголска група

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, им-
перфект, плусквамперфект, футур први индикатива, као и пери-
фрастичне конструкције: блиски футур, блиска прошлост, радња у 
току être en train de ...; ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени 
презентом субјунктива глагола прве групе (Ilfautqueturacontes ça à 
tonfrère), као и рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ quetusois/ 
quetulises/ quetusaches/ écrives; презент и перфект кондиционала-
:Simesparentsmelaissaientpartir, jeviendraisavectoi ! Si j’avais su, je 
serais venue plus tôt; императив (рецептивно): aieunpeudepatience, 
n’ayezpaspeur; sois sage!

Партицип презента и герундив.
Фреквентни униперсонални глаголи и конструкције.

Предлози

Најчешћи предлози; предложни изрази par rapport à, à côté 
de, au lieu de, à l’occasion de, à l’aide de; malgré.

Контраховање члана и предлога.

Прилози

За место, за време, за начин, за количину.
Аlors – за исказивање последице.
Прилошки израз quand même – за исказивање концесије.
Место прилога.
Прилошке заменице en и y.

Модалитети и форме реченице

Декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни 
модалитет.

Афирмација и негација.
Актив и пасив.
Реченице са презентативима Voici / voilà mesparents ; il y a 

beaucoup de monde ce soir.
Наглашавање реченичних делова помоћу формуле c’est... qui 

и c’est ... que.

Основни типови сложених реченица

Kоординиране реченице са везницима et, ou, mais, car, ni и 
прилозима/прилошким изразима c’est pourquoi, donc, puis, pour-
tant, par contre, par conséquent, au contraire.

Зависне реченице: релативне са заменицама qui, que, où и 
dont; компаративне са везницима/везничким изразима comme, 
autant .... que, le même ... que, plus ... que, moins ... que; временске 
са везницима/везничким изразима quand, avant que/avant de+ин-
финитив, chaque fois que, pendant que, après que, depuis que; узроч-
не са везницима parce que и puisque; (рецептивно) концесивне и 
опозитивне са везницима bien que и alors que; финалне са везни-
цима pour que/pour+инфинитив и afin que/afin de+инфинитив; хи-
потетичне са везником si (вероватни, могући и иреални потенци-
јал); реченице са que у функцији објекта (нпр. Nous espérons que tu 
réussiras ton examen); слагање времена у објекатским реченицама.

6) ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Фонетика и правопис

Обнављање и систематизација гласовног система шпанског 
језика.

Тонски и графички акценат, дијереза.
Интонација упитне реченице.
Основна правила писања правописних и интерпункцијских 

знакова.

Именице

Властите и заједничке именице.
Плуралија тантум: las gafas, las vacaciones.
Именице грчког порекла: el tema, el planeta.
Употреба именица у одговарајућем роду и броју са детерми-

нативом.
Слагање именица и придева:
Es una casa bonita.
Mucha gente vive en pisos.

Заменице

Личне заменице за субјекат и изостављање личне заменице:
Yo soy guitarrista. / Soy guitarrista.
Наглашене личне заменице.
Личне заменице у функцији директног објекта (objeto directo) 

и индиректног објекта (objeto indirecto).
Редослед и промена заменица у служби индиректног и ди-

ректног објекта: me lo/la, te lo/la, se lo/la…
Повратне заменице.
Показне заменице.

Детерминативи

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори.

Члан

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана.
Сажети члан al, del.
Одређени члан испред именица које почињу наглашеним -а:
el aula, las aulas.
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Бројеви

Основни и редни бројеви.
Апокопирање редних бројева: primer(o), tercer(o).

Придеви

Описни придеви.
Положај придева и фреквентни придеви који мењају значење 

зависно од положаја:
gran hombre / hombre grande.
Aпокопирање придева уз именицу:
buen hombre.
Компарација придева: más que, menos que, el/la más, tan…

como.
Апсолутни суперлатив:
muy rico, riquísimo.

Прилози

Фреквентни прилози за време, количину и начин.
Прилози на -mente и прилошке конструкције:
Miguel completa el trabajo exitosamente / de modo exitoso.

Предлози

Фреквентни предлози за оријентацију у простору и времену.

Глаголи

Препознаје и са релативном тачношћу примењује глаголска 
времена савладана у основној школи (presente, pretérito imperfecto, 
pretérito indefinido, pretérito perfecto).

Императив.
Футур.
Глаголске перифразе уз инфинитив (ir a, tener que, deber, hay 

que, empezar a) и герунд (estar).
Разлике између глагола ser и estar.
Рецептивно: Субјунктив презента за изражавање жеље.

Реченица

Проста и проширена реченица у потврдном облику.
Проста и проширена реченица у одричном облику (nada, 

nadie, ningún/ninguno/ninguna, nunca, tampoco):
No ha venido nadie. / Nadie ha venido.
No me gusta esta película. – A mí tampoco.
Упитна реченица (quién/quiénes, qué, cuándo, cómo, dónde, 

cuánto/a/os/as).
Ред речи у реченици.
Независно-сложена реченица уз везнике y/e, o/u, pero, sin 

embargo.
Зависно-сложена реченица у индикативу (временска, узроч-

на, релативна, условна).
Зависно-сложена реченица са истим субјектом.
Директни и индиректни говор у индикативу, основна употреба.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Тематске области за све језике се прожимају и исте су у сва 
четири разреда гимназије – у сваком наредном разреду обнавља 
се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења 
и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. На-
ставници обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њи-
ховим потребама и савременим токовима у настави страних јези-
ка, тако да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс.

Тематске области:

Свакодневни живот (организација времена, послова, слобод-
но време)

Становање (врсте кућа и станова, стамбени простор и про-
сторије и специфичности у вези са њима, становање у великим и 
мањим градовима и становање на селу)

Свет рада (перспективе и образовни системи, радна места и 
послови)

Догађаји важни у животу појединца (рођење детета, ступање 
у брак, завршетак школовања, породица и пријатељи)

Интересантне животне приче и догађаји
Свет културе и уметности (књижевност, визуелне уметности, 

позориште, музика, филм)
Знамените личности, из света културе и уметности (историј-

ске и савремене)
Важни историјски догађаји
Живи свет и заштита човекове околине
Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера 

(распрострањеност, примена, корист и негативне стране)
Медији и комуникација
Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и 

пића у земљама света, припремање хране)
Описивање људи (спољашњи изглед, карактер, осећања и ра-

сположења)
Потрошачко друштво (новац и новчане трансакције, врсте 

продавница, продајних објеката и начина куповине, производи и 
специјализоване продавнице, оглашавање)

Спортови и спортске манифестације
Србија – моја домовина 
Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у 

којима се говори циљни језик
Путовање (врсте и начини путовања, туристички центри, 

опрема за путовање, вредност и корист путовања за појединца)
Празници и обичаји у културама света
Европа и заједнички живот народа
Друштво (религија, социјална питања, миграције, поштовање 

различитости, права и обавезе појединца, разумевање) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ
Представљање себе и других
Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 

регионално специфично)
Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 

итд.
Давање једноставних упутстава и команди
Изражавање молби и захвалности
Изражавање извињења
Изражавање потврде и негирање
Изражавање допадања и недопадања
Изражавање физичких сензација и потреба
Исказивање просторних и временских односа
Давање и тражење информација и обавештења
Описивање и упоређивање лица и предмета
Изрицање забране и реаговање на забрану
Изражавање припадања и поседовања
Скретање пажње
Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
Тражење и давање дозволе
Исказивање честитки
Исказивање препоруке
Изражавање хитности и обавезности
Исказивање сумње и несигурности

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се по-
стиже помоћу различитих поступака, метода наставе и настав-
них средстава. Комуникативни приступ у настави страних је-
зика се остварује кроз примену различитих облика рада (рад 
у групама и паровима, индивидуални рад, пројекти), употребу 
додатних средстава у настави (АВ материјали, ИКТ, игре, аутен-
тични материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе за-
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сноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво је-
зичке природе (task-based language teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU).

Савремена настава страних језика претпоставља остварива-
ње исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и 
уважавања дидактичких принципа и треба да допринесе развоју 
стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима 
да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће 
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у 
свакодневном животу; формирају вредносне ставове; буду оспосо-
бљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и 
међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће 
у заједници и целоживотно учење. 

Планирању се може приступити аналитички и синтетич-
ки. Аналитичка метода подразумева рашчлањавање програма до 
нивоа наставних јединица које се затим распоређују у плану за 
одређени временски период. Синтетичка метода препоручује об-
рађивање наставне грађе по ширим целинама. Да би планирање 
(глобално, оперативно, лекцијско) било функционално и квалитет-
но треба водити рачуна о томе да је годишњим планом предвиђено 
да ученици имају два часа недељно, односно 1 час теорије и 1 час 
вежби. Ипак, приликом планирања, а полазећи од (комуникатив-
не) природе и образовних захтева предмета, часови страног језика 
се не могу грубо поделити на часове теорије и часове вежби. У 
том смислу, планирање се врши тако да на часовима теорије до-
минира обрада новог градива, намењена упознавању ученика са 
новим језичким појавама (уз понављање и повезивање претходно 
развијених знања са новим материјалом, иницијално увежбавање 
и сл.), док на часовима вежби доминира увежбавање, репродуко-
вање, утврђивање раније усвојених знања, (што опет не искључује 
могућност да и на овом типу часа буду присутни теоријски комен-
тари и сл.). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек-
стом намењеним развоју и провери разумевања говора;

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, 
игра по улогама, симулације итд.);

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, 
постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.);

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља-
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак-
ције на одређену тему);

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра-
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у 
везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то 
у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и пи-
саног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких закони-
тости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом 
да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка (један у првом и је-
дан у другом полугодишту). 

КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од 
општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ-
фичне, предметне компетенције треба да доприносе да ученици 
успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и пред-
метне и међупредметне компетенције кроз добро осмишљене ак-
тивности ученика које погодују трансферу знања, развијању спо-
знајних способности ученика, побољшању њихове радне културе 
и примени стеченог знања у реалним животним контекстима.

Разумевање говора

Разумевање говора је језичка активност декодирања дослов-
ног и имплицитног значења усменог текста; поред способности 
да разазнаје и поима фонолошке и лексичке јединице и смисаоне 
целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, 
ученик треба да поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о 
врстама и карактеристикама текстова и канала преношења пору-
ка), референцијалну (о темама о којима је реч) и социокултурну (у 
вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима фор-
мулисања одређених говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од 
више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, 
укључујући и његов капацитет когнитивне обраде, од његове мо-
тивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околно-
сти – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумева-
ње остварују, од карактеристика и врсте текста који се слуша итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) 
за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, 
на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лак-
шим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су пра-
ћени визуелним елементима, због обиља контекстуалних инфор-
мација које се аутоматски процесуирају, остављајући ученику 
могућност да пажњу усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови 
дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију); 

– брзина говора; 
– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног 

говора; 
– познавање теме; 
– могућност/немогућност поновног слушања и друго.
Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на 

страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће карак-
теристике: ограничен број личности и предмета; личности и пред-
мете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. 
једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало 
даље” и слично); хронолошки след; логичке везе између различи-
тих исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова информа-
ција лако повеже са претходно усвојеним знањима.

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 
– категорије насловљене Аудио и видео материјали подразу-

мевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интернета) раз-
них усмених дискурзивних форми, укључујући и песме, текстове 
писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу преслу-
шавати више пута; 

– категорије насловљене Монолошка излагања, Медији (ин-
формативне и забавне емисије, документарни програми, интер-
вјуи, дискусије), Спонтана интеракција, Упутства, подразумевају 
снимке неформалних, полуформалних и формалних комуникатив-
них ситуација у којима слушалац декодира речено у реалном вре-
мену, то јест без могућности преслушавања/поновног прегледа ау-
дио и видео материјала, као и реалне ситуације којима присуствује 
уживо у својству посматрача, гледаоца или слушаоца (предавања, 
филмови, позоришне представе и сл.). 

Стално развијање способности разумевања говора на страном 
језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван 
учионице и аутономије у учењу тог језика. Стога се у настави и уче-
њу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке компе-
тенције, коју чине когнитивне и метакогнитивне стратегије, на при-
мер (когнитивне од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

1. коришћење раније усвојених знања;
2. дедуктивно/индуктивно закључивање; 
3. употреба контекста;
4. предвиђање;
5. анализа и критичко расуђивање;
6. самостална контрола активности.
Како би ученици са већим успехом разумели говор на стра-

ном језику, потребно је да приликом слушања примене стратеги-
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је чија је делотворност доказана у разним ситуацијама, то јест да 
обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге са-
говорника, в) њихово расположење, г) место где се разговор одвија 
и д) време када се разговор одвија. Битно је, такође, да буду свесни 
свега што је допринело да дођу до тих информација како би се на-
викли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули 
и на основу својих чињеничних знања; да износе претпоставке на 
основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи” (као 
што се чита „између редова”) да би разумели шта стварно мисле 
саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују 
чињенице од мишљења како би постали критички слушаоци. 

Пример листе критеријума за проверу која се може дати уче-
ницима

Пре слушања
Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.
Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих проверио/ла да ли ми то 
може помоћи у предвиђању садржаја текста који ћу слушати.
Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег броја речи у вези са 
темом о којој ће бити говора.
Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи у таквој ситу-
ацији.
За време слушања
Препознао/ла сам врсту текста (разговор, рекламна порука, вести итд.).
Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у позадини.
Ослонио/ла сам се на још неке показатеље (нпр. на кључне речи) како бих 
разумео/ла општи смисао текста.
Ослонио/ла сам се на своја ранија искуства како бих из њих извео/ла могу-
ће претпоставке.
Обратио/ла сам пажњу на речи које постоје и у мом матерњем језику.
Нисам се успаничио/ла када нешто нисам разумео/ла и наставио/ла сам да 
слушам.
Покушао/ла сам да издвојим имена лица и места.
Покушао/ла сам да запамтим тешке гласове и да их поновим.
Покушао/ла сам да издвојим из говорног ланца речи које сам онда записао/
ла да бих видео/ла да ли одговарају онима које су ми познате.
Нисам се предао/ла пред тешкоћом задатка и нисам покушао/ла да погађам 
наслепо.
Покушао/ла сам да уочим граматичке елементе од посебног значаја (време-
на, заменице итд.).
После слушања
Вратио/ла сам се на почетак како бих проверио/ла да ли су моје почетне 
претпоставке биле тачне, односно да ли треба да их преиспитам.
Како бих поправио/ла своја постигнућа, убудуће ћу водити рачуна о следе-
ћем:
..............................................................................................................................

Разумевање прочитаног текста

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне 
рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обра-
ђује тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази 
његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређе-
не факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике 
читалаца, њихови интереси и мотивација, као и намере, каракте-
ристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и 
захтеви ситуације у којој се чита.

На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуел-
не рецепције:

– читање ради усмеравања;
– читање ради информисаности;
– читање ради праћења упутстава;
– читање ради задовољства.
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако 

да читамо да бисмо разумели: 
– глобалну информацију;
– посебну информацију,
– потпуну информацију;
– скривено значење одређене поруке.

На основу ових показатеља програм садржи делове који, из 
разреда у разред, указују на прогресију у домену дужине текста, 
количине информација и нивоа препознатљивости и разумљиво-
сти и примени различитих стратегија читања. У складу са тим, 
градирани су по нивоима следећи делови програма:

– разликовање текстуалних врста;
– препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног ра-

зумевања;
– глобално разумевање у оквиру специфичних текстова;
– препознавање и разумевање појединачних информација – 

ниво селективног разумевања;
– разумевање стручних текстова;
– разумевање књижевних текстова.

Писмено изражавање

Писана продукција подразумева способност ученика да у 
писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише елек-
тронске и СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, рези-
мира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, 
књижевних и уметничких текстова и др.), као и да сачини краће 
презентације и слично.

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вође-
ног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом за-
виси од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуни-
кативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 
способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стра-
тегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка 
сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично по-
нављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која са-
држи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне спо-
собности. За ову језичку активност у оквиру програма наставе и 
учења предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су реле-
вантне следеће ставке:

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интере-
совање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-култур-
ног контекста, као и теме у вези са различитим наставним пред-
метима);

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални 
текстови, наративни текстови и др.);

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да 
оствари различите функционалне аспекте као што су описивање 
људи и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази 
захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима 
као што су приватни, јавни и образовни).

Усмено изражавање

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са 
два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији моноло-
шког излагања текста, при чему говорник саопштава, обавештава, 
презентује или држи предавање једној или више особа, или је у 
функцији интеракције, када се размењују информације између два 
или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип 
сарадње током дијалога.

Активности монолошке говорне продукције су:
– јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упут-

става и информација);
– излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презен-

тације разних производа, репортаже, извештавање и коментари о 
неким културним догађајима и сл.).

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то:
– читањем писаног текста пред публиком;
– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне 

подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 
– реализацијом увежбане улоге или певањем. 
Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој спо-

собности општег монолошког излагања које се огледа кроз описи-
вање, аргументовање и излагање пред публиком.
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Интеракција подразумева сталну примену и смењивање ре-
цептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дис-
курзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, уса-
глашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 
заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које 
су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интер-
акција се може реализовати кроз низ активности, на пример: раз-
мену информација, спонтану конверзацију, неформалну или фор-
малну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко 
планирање и сарадњу.

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој ве-
штине говора у интеракцији кроз следеће активности:

– разумевање изворног говорника;
– неформални разговор;
– формална дискусија;
– функционална сарадња;
– интервјуисање;
– усклађивање интонације, ритма и висине гласа (са комуни-

кативном намером и са степеном формалности говорне ситуације). 

Социокултурна компетенција

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету 
уопште, као и о сличностима и разликама између властите зајед-
нице ученика и заједница чији језик учи. Та знања се односе на 
све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (на-
вике, начин исхране, радно време, разонода), услова живота (жи-
вотни стандард, здравље, сигурност) и умећа живљења (тачност, 
конвенције и табуи у разговору и понашању), преко међуљудских 
односа, вредности, веровања и понашања, до паравербалних сред-
става (гест, мимика, просторни односи међу саговорницима итд.). 
Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви 
део наставе страног језика. Социокултурна компетенција се разви-
ја кроз активно укључивање у аутентичну усмену и писану кому-
никацију (слушање песама, гледање емисија, читање аутентичних 
текстова, разговор, електронске поруке, СМС, друштвене мреже, 
дискусије на форуму или блогу итд.), као и истраживање тема које 
су релевантне за ученика у погледу њиховог узраста, интересова-
ња и потреба. 

У тесној вези са социокултурном компетенцијом је и интер-
културна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 
другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између 
говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем 
језику/језицима, тако и у страним језицима које учи). Интеркул-
турна компетенција такође подразумева и развијање радозналости, 
толеранције и позитивног става према индивидуалним и колектив-
ним карактеристикама говорника других језика, припадника дру-
гих култура које се у мањој или већој мери разликују од његове 
сопствене, то јест, развој интеркултурне личности.

Медијација

Медијација представља активност у оквиру које ученик не 
изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника из-
међу особа које нису у стању или могућности да се непосредно 
споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити 
усмена, писана или комбинована, неформална или полуформална, 
и укључује, на Л1 или на Л2, сажимање текста, његово експлика-
тивно проширивање и превођење. Превођење се у овом програму 
третира као посебна језичка активност која никако не треба да се 
користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика 
предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вред-
новање језичких постигнућа – оцењивање (нпр. за проверу разу-
мевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој 
знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, при-
ручника, информационих технологија итд.) и способност изнала-
жења језичких и културних еквивалената између језика са којег се 
преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те 
језичке активности користе се одговарајуће компензационе страте-

гије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке 
активности медијације (на пример перифраза, парафраза и друго), 
о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу.

Лингвистичка компетенција 

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разу-
мевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата 
фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, грама-
тичка (морфосинтаксичка) знања. Ова знања су основ за оствари-
вање општег комуникативног циља наставе страног језика и ра-
звој правилних језичких навика кроз усвајање нормиране језичке 
структуре. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других 
аспеката страног језика, представља један од предуслова овладава-
ња страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање 
граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 
изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у обла-
сти граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог 
изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног 
аспекта тј. од значења према средствима за његово изражава-
ње (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у 
што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које 
су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и 
то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њихо-
вим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и 
рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 
(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим 
нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима 
гимназије, према јасно утврђеним циљевима и задацима, стандар-
дима и исходима наставе страних језика.

Језички садржаји су разврстани у складу са Стандардима 
образовних постигнућа за крај општег средњег образовања. До-
кумент Стандарда је усаглашен са Европским референтним окви-
ром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа 
Б2.2 (Ц1), који подразумева прогресију језичких структура према 
комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од ре-
цептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразуме-
ва граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним 
понављањем претходно усвојених елемената, надограђују се сло-
женије граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји 
граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са по-
стигнућима ученика, као и потребама наставног контекста.

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуни-
кативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са 
статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене грама-
тичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Процес праћења и вредновања може започети иницијалним 
(или: дијагностичким) оцењивањем. Овим се установљује колико 
ученик влада пређашњим градивом неопходним за даље учење 
страног језика. На основу иницијалног теста наставник ће лакше 
планирати и организовати процес учења, па и индивидуализовати 
приступ ученицима.

Током целе школске године, при вредновању треба да се сме-
њују две врсте оцењивања: формативно и сумативно.

Формативно оцењивање, којим се вреднују ученикова постиг-
нућа, у начелу треба да подржава и ученика и учење. Оно треба да 
се спроводи чешће, и да буде интерактивно, то јест да и учени-
ци учествују у оцењивању: њихово самопроцењивање и узајамно 
процењивање треба да буде део укупног процеса оцењивања. Циљ 
тога је да се код ученика подстакне самосталност и одговорност. 
Наставник притом добија увид у то како ученик учи, прикупља 
информације о постигнућима, и на том основу модификује наставу 
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и остале активности. Формативно оцењивање олакшава наставни-
ку и да утврди критеријуме за вредновање постигнућа. Наставник 
ученику током праћења његовог рада и активности мора пружати 
повратне информације како би му помогао да постигне предвиђе-
ни исход. Формативно оцењивање даће и самом наставнику назна-
ке о квалитету његовог рада и ефикасности примењених метода.

Сумативним оцењивањем вреднује се резултат учења. Овакво 
оцењивање спроводи се периодично, на крају појединих делова 
програма и по завршетку читавог програма. Оријентисано на про-
шлост, оно сумира постигнућа до тренутка оцењивања. Суматив-
ним оцењивањем наставник ће утврдити да ли је ученик постигао 
предвиђене резултате, то јест исходе учења.

Наставник треба нарочито да подржи саморефлексију код 
ученика: потребно је да ученик у одређеној мери објективно про-
цењује шта зна, уме и може. Такође треба подстицати вршњачко 
учење, тј. сарадњу међу ученицима при утврђивању градива, усва-
јању новог, раду на пројектним задацима итд. Модалитети и ква-
литет те сарадње даваће наставнику шири увид у сопствени рад и 
у напредак ученика.

Најзад, у процесу наставе вреднује се и рад наставника, како 
путем самопроцењивања тако и путем анкетирања ученика.

Ниједан начин вредновања није потпуно објективан; зато их 
треба комбиновати, да би се стекла што веродостојнија слика о 
раду, постигнутим исходима и стеченим компетенцијама ученика, 
као и о раду и дидактичким методама наставника.

Како се прати и вреднује развој језичких компетенција

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

–·Развој компетенција наставници прате заједно са својим 
ученицима.

–·Наставници сарађују и заједнички процењују развој компе-
тенција код својих ученика.

–·Процес праћења је по карактеру пре формативан него су-
мативан.

–·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.

ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК

Циљ учења страног језика је да ученик усвајањем функци-
оналних знања о језичком систему и култури и унапређивањем 
стратегија учења страног језика развије комуникативну компетен-
цију, оспособи се за писмену и усмену комуникацију, интеркулту-
рално разумевање и професионални развој.

ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Ученик влада језичким вештинама и знањима која му омогућа-
вају да на страном језику разуме текстове које слуша или чита у при-
ватном, јавном, образовном или професионалном контексту; комуни-
цира писмено или усмено у формалним и неформалним ситуацијама.

Посредујући у усменој или писаној комуникацији, ученик 
преноси поруке са страног на матерњи (први) језик и обрнуто. 
Владање страним језиком ученику омогућава стицање знања из 
различитих области која примењује у свакодневном животу, обра-
зовању и раду. Учењем страног језика ученик развија креативност, 
критичко мишљење, вештине комуникације, самосталност и са-
радњу, уважавање различитости култура и културу дијалога.

Основни ниво

Ученик користи страни језик у мери која му помаже да ра-
зуме садржај усмене поруке и кратке једноставне информације у 

вези са личним интересовањем и познатим областима и активно-
стима. Учествује у уобичајеном, свакодневном разговору, чита и 
проналази жељену информацију у текстовима са темом од непо-
средног личног интереса. Пише о различитим аспектима из непо-
средног окружења и ради сопствених потреба.

Средњи ниво

Ученик користи страни језик да разуме суштину текста 
или да учествује у разговору или дискусији (нпр. школа, забава, 
спорт); сналази се у не/предвидивим ситуацијама када му је неоп-
ходно да користи страни језик и/или да у кратком усменом изла-
гању оствари свој интерес. Пише о властитом искуству, описује 
своје утиске, планове и очекивања.

Напредни ниво

Ученик користи страни језик да активно учествује у усменој 
комуникацији; да прати дужа и сложенија излагања или дискуси-
је о конкретним или апстрактним темама из познатих општих или 
стручних тематских области, као и да објашњава своје ставове и/
или образлаже различите предлоге. Чита и пише текстове о широ-
ком спектру тема у складу са општим и властитим интересовањима.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Рецепција 
(слушање и читање)

Основни ниво

Ученик разуме уобичајене изразе и схвата општи смисао свакод-
невне комуникације изговорене споро и разговетно. Користећи основ-
но лингвистичко знање, чита краће текстове написане стандардним 
језиком, разноврсног садржаја из свакодневног живота и/или блиских 
области или струке, у којима преовлађују фреквентне речи и изрази.

Средњи ниво

Ученик разуме основне елементе разговетног говора у свакод-
невним ситуацијама и једноставна излагања и презентације из бли-
ских области изговорене стандардним језиком и релативно споро. У 
тексту, из домена личног интересовања и делатности, у коме прео-
влађују сложене језичке структуре, ученик разуме општи смисао и 
допунске информације, користећи различите технике/врсте читања.

Напредни ниво

Ученик разуме суштину и детаље опширнијих излагања или раз-
говора у којима се користи стандардни језик, мења ритам, стил и тон 
разговора, а у вези са садржајима из ширег интересовања ученика. 
Ученик разуме дуже текстове различитог садржаја (нпр. адаптирана 
или оригинална прозна књижевна дела, актуелни новински чланци и 
извештаји); брзину и технику читања подешава према тексту који чита.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Продукција 
(говор и писање)

Основни ниво

Ученик у свакодневним ситуацијама пише или даје усмена 
упутства, писмено или усмено размењује информације о уобича-
јеним општим и блиским темама. Користећи једноставне изразе, 
фразе и језичке структуре, пише кратке забелешке, поруке и пи-
сма, и/или према моделу пише једноставне текстове нпр. описе 
особа и догађаја из познатих области.

Средњи ниво

Ученик без припреме започиње и води разговор, износи 
усмено или писмено мишљење о темама из домена личног инте-
ресовања, образовања, културе и сл. Користећи разноврсне језичке 
структуре, шири фонд речи и израза, ученик усмено или писмено 
извештава, излаже и/или према упутству пише компактни текст по-
штујући правописну норму и основна правила организације текста.
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Напредни ниво

Ученик са сигурношћу, течно и спонтано, учествује у усменој или писменој комуникацији, говори, извештава, преводи и/или само-
стално пише текстове о темама и садржајима из ширег круга интересовања; користећи информације и аргументе из различитих извора, 
износи ставове и преноси мишљење, размењује, проверава и потврђује информације. Ученик према потреби води формалну или нефор-
малну преписку, доследно примењујући правописну норму, језичка правила и правила организације текста.

ВЕЗА ОБРАЗОВНИХ СТАНДАРДА И ИСХОДА ПРОГРАМА НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Стандарди образовних постигнућа достижу се на крају општег средњег образовања. Исти стандард (или његов део) активираће 
се више пута током школске године, односно до краја средњег образовања, сваки пут уз другу наставну јединицу. Такво поступање оси-
гурава досезање све вишег и вишег нивоа појединачних ученичких постигнућа, а ученичка знања, вештине и способности се непрестано 
сагледавају из нових углова, утврђују, проширују и систематизују.

С обзиром на сложеност предмета Страни језик и области унутар предмета, неопходно је поступно остваривати све стандарде кроз 
све четири године средњошколског образовања, али поједини стандарди се могу видети и као конкретније повезани са одређеним исходом.

Разред Први
Недељни фонд часова 2 (1 час теорије + 1 час вежби)
Годишњи фонд часова 74 часа (37 часова теорије + 37 часова вежби)

СТАНДАРДИ
ИСХОДИ

По завршетку првог разреда ученик ће бити у стању 
да:

ТЕМЕ 
и кључни појмови садржаја 

програма
Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
2.СТ.1.1.1. Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају 
разговетно и полако.
2.СТ.1.1.2. Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више 
са/говорника у личном, образовном и јавном контексту.
2.СТ.1.1.3. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излага-
ња у образовном и јавном контексту.
2.СТ.1.1.4. Схвата смисао прилагођеног аудио и видео записа у вези с темама 
из свакодневног живота (стандардни говор, разговетни изговор и спор ритам 
излагања).
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ
2.СТ.1.2.1. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с бли-
ским темама, у којима преовлађују фреквентне речи и интернационализми.
2.СТ.1.2.2. Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. 
огласи, брошуре, обавештења, кратке новинске вести).
2.СТ.1.2.3. Разуме једноставне личне поруке и писма.
2.СТ.1.2.4. Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота 
(натписи на јавним местима, упутства о руковању, етикете на производима, 
јеловник и сл.).
2.СТ.1.2.5. Разуме кратке адаптиране одломке књижевних дела, и друге појед-
ностављене текстове који се односе на цивилизацијске тековине, културу и 
обичаје свог и других народа.
3. Област језичке вештине – ГОВОР
2.СТ.1.3.1. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представља-
ње, захваљивање).
2.СТ.1.3.2. Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује 
понуду или позив.
2.СТ.1.3.3. Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и 
образовном контексту.
2.СТ.1.3.4. Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, 
догађаје).
2.СТ.1.3.5. Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.
2.СТ.1.3.6. Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или 
питања.
2.СТ.1.3.7. Излаже једноставне, блиске садржаје у вези сa културом и традици-
јом свог и других народа.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
2.СТ.1.4.1. Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвал-
ност, извињење, упозорење).
2.СТ.1.4.2. Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. 
описује људе, догађаје, места, осећања).
2.СТ.1.4.3. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, 
интересовања и сл.
2.СТ.1.4.4. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, 
табела, слика, графикона, детаљних упутстава.
2.СТ.1.4.5. Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, 
бележака или образаца. 
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
2.СТ.1.5.1. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му 
омогућавају
изражавање основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама.
2.СТ.1.5.2. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне 
језичке структуре.
2.СТ.1.5.3. Има углавном јасан и разумљив изговор.
2.СТ.1.5.4. Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које 
користи у говору.
2.СТ.1.5.5. Примењује основну правописну норму.

– 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 информације о познатим и блиским садржа-
јима и једноставна упутства у приватном, јавном и 
образовном контексту;
– разуме општи смисао прилагођеног аудио и видео 
материјала;
– разуме суштину исказа (са)говорника који разгова-
рају о блиским темама, уз евентуална понављања и 
појашњавања;
– изводи закључке после слушања текста о познатим 
темама у вези са врстом текста, бројем саговорника, 
њиховим међусобним односима и намерама, као и у 
вези са општим садржајем текста; 
– доводи у везу, ослањајући се на општа знања и иску-
ства, непознате елементе поруке, на основу контекста, 
и памти, репродукује и контекстуализује њене битне 
елементе.

РАЗУМЕВАЊЕ ГОВОРА

– разумевање говора;
– комуникативна ситуација; 
– монолошко и дијалошко изла-
гање;
– стандардни језик;
– изговор;
– информативни прилози;
– размена информација; 
– култура и уметност; 
– ИКТ

– 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;
– разуме обавештења и упозорења на јавним местима;
– разуме краћу личну поруку упућену у сврху коре-
спонденције;
– разуме општи садржај и основну поруку из краћег 
информативног текста у циљу глобалног разумевања;
– проналази, издваја и разуме одређену релевантну 
информацију унутар препознатљиве врсте текста у 
циљу селективног разумевања;
– 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).

РАЗУМЕВАЊЕ ПРОЧИТАНОГ 
ТЕКСТА

– разумевање прочитаног текста; 
– врсте текстова;
– издвајање поруке и суштинских 
информација;
– препознавање основне аргумен-
тације;
– непознате речи;
– ИКТ;

– учествује у кратким дијалозима, размењује информа-
ције и мишљење са саговорником о познатим темама 
и интересовања;
– користи циљни језик као језик комуникације у обра-
зовном контексту;
– описује себе и своје окружење, догађаје у садашњо-
сти, прошлости и будућности у свом окружењу;
– изражава своје утиске, мишљења и осећања у вези са 
блиским темама;
– излаже основни садржај писаних, илустрованих и 
усмених текстова о познатим темама;
– излаже унапред припремљену кратку презентацију 
на одређену тему (из домена личног интересовања).

УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

– усмено изражавање;
– интерпретирање;
– неформални разговор;
– формална дискусија;
– сарадња;
– интервјуисање;
– интонација, ритам и висина гласа;
– дијалог;
– комуникативна намера;
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2.СТ.1.5.6. Користи неутралан језички регистар.
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
2.СТ.2.1.1. Разуме суштину и битне појединости порука, упутстава и обавеште-
ња о темама из свакодневног живота и делатности.
2.СТ.2.1.2. Разуме суштину и битне појединости разговора или расправе између 
двоје или више са/говорника у приватном, образовном и јавном контексту.
2.СТ.2.1.3. Разуме суштину и битне појединости монолошког излагања у обра-
зовном и јавном контексту уколико је излагање јасно и добро структурирано.
2.СТ.2.1.4. Разуме суштину аутентичног тонског записа (аудио и видео запис) о 
познатим темама, представљених јасно и стандaрдним језиком.
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ
2.СТ.2.2.1. Разуме општи смисао и релевантне информације у текстовима о 
блиским темама из образовног и јавног контекста.
2.СТ.2.2.2. Открива значење непознатих речи на основу контекста који му је 
близак.
2.СТ.2.2.3. Разуме описе догађаја, осећања и жеља у личној преписци.
2.СТ.2.2.4. Проналази потребне информације у уобичајеним писаним докумен-
тима (нпр. пословна преписка, проспекти, формулари).
2.СТ.2.2.5. Проналази специфичне појединости у дужем тексту са претежно 
сложеним структурама, у комe се износе мишљења, аргументи и критике (нпр. 
новински чланци и стручни текстови).
2.СТ.2.2.6. Разуме адаптиране књижевне текстове и прилагођене текстове који 
се односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.
3. Област језичке вештине – ГОВОР
2.СТ.2.3.1. Започиње, води и завршава једноставан разговор и укључује се у 
дискусију на теме како од личног интереса, тако и оне о свакодневном животу.
2.СТ.2.3.2. Износи лични став, уверења, очекивања, искуства, планове као и 
коментаре о мишљењима других учесника у разговору.
2.СТ.2.3.3. Размењује, проверава, потврђује информације о познатим темама у 
формалним ситуацијама (нпр. у установама и на јавним местима).
2.СТ.2.3.4. Описује или препричава стварне или измишљене догађаје, осећања, 
искуства.
2.СТ.2.3.5. Излаже већ припремљену презентацију о темама из свог окружења 
или струке.
2.СТ.2.3.6. Извештава о догађају, разговору или садржају нпр. књиге, филма и 
сл.
2.СТ.2.3.7. Излаже садржаје и износи своје мишљење у вези сa културом, 
традицијом и обичајима свог и других народа.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
2.СТ.2.4.1. Пише белешке или одговара на поруке, истичући битне детаље.
2.СТ.2.4.2. У приватној преписци, тражи или преноси информације, износи 
лични став и аргументе.
2.СТ.2.4.3. Пише, према упутству, дескриптивне и наративне текстове о разно-
врсним темама из области личних интересовања и искустава.
2.СТ.2.4.4. Пише кратке, једноставне есеје о различитим темама из личног 
искуства, приватног, образовног и јавног контекста.
2.СТ.2.4.5. Пише извештај или прослеђује вести (преводи, интерпретира, 
резимира, сажима) у вези са кратким и/или једноставним текстом из познатих 
области који чита или
слуша.
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
2.СТ.2.5.1. Користи речи и изразе који му омогућавају успешну комуникацију у
предвидивим/свакодневним ситуацијама, актуелним догађајима и сл.
2.СТ.2.5.2. Правилно разуме и користи већи број сложенијих језичких струк-
тура.
2.СТ.2.5.3. Има сасвим разумљив изговор.
2.СТ.2.5.4. Пише прегледан и разумљив текст у коме су правопис, интерпунк-
ција и организација углавном добри.
2.СТ.2.5.5. Препознаје формални и неформални регистар; познаје правила 
понашања и разлике у култури, обичајима и веровањима своје земље и земље 
чији језик учи.
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
2.СТ.3.1.1. Разуме појединости значајне за разговор или расправу са сложеном 
аргументацијом у којoj се износе лични ставови једног или више са/говорника, 
у приватном, образовном, јавном и професионалном контексту.
2.СТ.3.1.2. Разуме презентацију или предавање са сложеном аргументацијом уз 
помоћ пропратног материјала.
2.СТ.3.1.3. Разуме аутентични аудио и видео запис у коме се износе ставови на 
теме из друштвеног или професионалног живота.
2. Област језичке вештине – ЧИТАЊЕ
2.СТ.3.2.1. Препознаје тему и схвата садржај разноврсних текстова, примењују-
ћи одговарајуће технике/врсте читања.
2.СТ.3.2.2. Из различитих писаних извора, уз одговарајућу технику читања, 
долази до потребних информација из области личног интересовања.
2.СТ.3.2.3. Разуме формалну кореспонденцију у вези са струком или личним 
интересовањима.
2.СТ.3.2.4. Разуме општи смисао и појединости у стручним текстовима на 
основу сопственог предзнања (нпр. специјализовани чланци, приручници, 
сложена упутства).
2.СТ.3.2.5. Разуме садржај извештаја и/или чланка о конкретним или апстракт-
ним темама у коме аутор износи нарочите ставове и гледишта.
2.СТ.3.2.6. Разуме одломке оригиналних књижевних дела и текстове који се 
односе на цивилизацијске тековине, културу и обичаје свог и других народа.
3. Област језичке вештине – ГОВОР
2.СТ.3.3.1. Активно учествује у формалним и неформалним разговорима/диску-
сијама о општим и стручним темама, с једним или више саговорника.

– пише на једноставан начин о блиским темама из свог 
окружења и подручја интересовања;
– описује особе и догађаје поштујући правила кохе-
рентности (70-90 речи) користећи фреквентне речи и 
изразе;
– описује утиске, мишљења и осећања (70-90 речи) 
– пише белешке, једноставне поруке и лична писма да 
би тражио или пренео релевантне информације кори-
стећи стандардне формуле писаног изражавања;
– попуњава формуларе, упитнике и различите обрасце 
у личном и образовном домену.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

– писмено изражавање;
– врсте текста;
– описивање;
– стандардне формуле писаног 
изражавања;
– лексика и комуникативне
функције;
– ИКТ;

– 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 јези-
ка 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 па-
равербална средства: гест, мимика, просторни односи 
међу говорницима, итд.);
– користи знање страног језика у различитим видови-
ма реалне комуникације (електронске поруке, СМС 
поруке, дискусије на блогу или форуму, друштвене 
мреже);
– користи савремене видове комуникације у открива-
њу културе земаља чији језик учи;

СОЦИОКУЛТУРНА  
КОМПЕТЕНЦИЈА

– интеркултурност;
– правила понашања;
– стереотипи;
– стилови у комуникацији на стра-
ном језику;
– ИКТ;

– 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, прила-
гођавајући 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.

МЕДИЈАЦИЈА

– преношење поруке са матерњег 
на страни језик/са страног на 
матерњи;
– стратегије преношења поруке 
са матерњег на страни језик/са 
страног на матерњи.
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2.СТ.3.3.2. Размењује ставове и мишљења уз изношење детаљних објашњења, 
аргумената и коментара.
2.СТ.3.3.3. Методично и јасно излаже о разноврсним темама; објашњава своје 
становиште износећи преднoсти и недостатке различитих тачака гледишта и 
одговара на питања слушалаца.
2.СТ.3.3.4. Извештава о информацијама из нпр. новинског чланка, документар-
ног програма, дискусија, излагања и вести (препричава, резимира, преводи).
2.СТ.3.3.5. Упоређује ставове и монолошки изражава мишљење у вези са култу-
ром, традицијом и обичајима свог и других народа.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
2.СТ.3.4.1. Пише неформална писма у којима изражава властиту емотивну 
реакцију, наглашавајући детаље неког догађаја или искуства и коментаришући 
туђе ставове.
2.СТ.3.4.2. Пише пословна и друга формална писма различитог садржаја за 
личне потребе и потребе струке.
2.СТ.3.4.3. Пише дескриптивни или наративни текст о стварним или измишље-
ним догађајима.
2.СТ.3.4.4. Пише есеје, користећи информације из различитих извора и нуди
аргументована решења у вези с одређеним питањима; јасно и детаљно исказује 
став, осећање, мишљење или реакцију.
2.СТ.3.4.5. Пише извештај/преводи садржаје и информације из дужих и сложе-
нијих текстова из различитих области које чита или слуша (нпр. препричава, 
описује, систематизује и сл.).
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
2.СТ.3.5.1. Разуме и користи разноврстан репертоар речи, израза и идиома, који му
омогућавају да се изражава јасно, течно, прецизно и детаљно.
2.СТ.3.5.2. Разуме целокупни репертоар граматичких структура и активно 
користи све уобичајене граматичке структуре.
2.СТ.3.5.3. Има јасан и природан изговор и интонацију.
2.СТ.3.5.4. Пише јасне, прегледне и разумљиве текстове, доследно примењују-
ћи језичка правила, правила организације текста и правописну норму.
2.СТ.3.5.5. Познаје и адекватно користи формални и неформални језички 
регистар.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

1) 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, упитне.

Детерминатори

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори.

Придеви и прилози

Грађење и употреба придева и прилога.
Врсте прилога.
Место придева и прилога у реченици.

Предлози

Најчешћи предлози за оријентацију у простору и времену.

Бројеви

Прости и редни бројеви.

Везници

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

Глаголи

Глаголска времена 

Употреба садашњих времена (Present Simple Tense, Present 
Continuous Tense, Present Perfect Tense).

Изражавање прошлости (Past Simple Tense, Past Continuous 
Tense).

Начини изражавањa будућности (Future Simple Tense, be 
going to).

Модални глаголи (can, must, may).

Императив

Пасивни глаголски облици и конструкције (Present Simple 
Tense, Past Simple Tense, Future Simple Tense, Present Perfect Tense).

Творба речи

Сложенице.
Најчешћи суфикси и префикси.

Реченица

Ред речи у реченици.
Потврдне, упитне и одричне реченице.

2) ИТАЛИЈАНСКИ ЈЕЗИК

Именице

Властите и заједничке именице, одговарајући род и број са 
детерминативом.

Системски приказ морфолошких карактеристика.
Слагање именица и придева.

Члан

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана.
Партитивни члан. 

Заменице

Личне заменице. 
Наглашене личне заменице. 
Наглашене личне заменице у служби директног објекта 

complemento oggetto и индиректног објекта complemento di termine.
Присвојне заменице. 
Показне заменице (questo, quello).
Повратне заменице.
Упитне заменице (chi? che?/che cosa?).



Страна 308 – Број 7 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 2. јул 2020.

Придеви

Описни придеви, слагање придева и именице у роду и броју.
Апсолутни суперлатив (Maria è bellisima.).
Присвојни придеви. Употреба члана уз присвојне придеве (la 

mia bici, tuo fratello).
Показни придеви: questo, quello.
Назив боја (bianco, rosso, verde, giallo, nero, azzurro...). 

Бројеви

Главни бројеви. 
Редни бројеви.

Предлози

Прости предлози di, a, da, in, con, su, per, tra, fra и њихова 
основна употреба.

Предлозиdentro, fuori, sotto, sopra, davanti, dietro.
РЕЦЕПТИВНО: Предлози спојени са чланом (preposizioni 

articolate).

Глаголи

Садашњевреме (Presente Indicativo).
РЕЦЕПТИВНО:
Presente progressivo (stare + gerundio).
Императив за неформално обраћање (Imperativo diretto): Fa’ 

presto! Non tornare tardi! Non andate via senza di me.
Повратни глаголи.
Употреба глагола piacere.
Перфекат (Passato Prossimo) правилних и неправилних гла-

гола:
Sono andata alla stazione.
Non ho fatto il compito di casa.
Футур правилних и неправилних глагола:
Noi torneremo a casa alle cinque.
Имперфекат (Imperfetto):
C’era una volta un re e viveva in un castello. 

Прилози

Основни прилози (bene, male, molto, poco, troppo, meno, più), 
прилошки изрази за одређивање времена (prima, durante, dopo) и про-
стора (a destra, a sinistra, dritto, davanti, dietro, sotto, sopra, su, giù).

Упитни прилози quando?, come?, perché? dove?
Грађење прилога од придева помоћу суфиксаmente.

Речцe

Ci, ne.
Везници (e, anche, o, ma, perché, quando, come).

Реченица

Проста и проширена реченица у потврдном и у одричном 
облику.

Упитна реченица.
Ред речи у реченици.
Сложена реченица: употреба везника који уводе зависну ре-

ченицу (временску, узрочну, релативну).
НАПОМЕНА: Програм за италијански језик за пету годину 

учења, други страни језик, примењује се и за италијански као први 
страни језик у првом разреду гимназије. Оба статуса језика под-
разумевају подједнак недељни фонд часова (два часа недељно) и 
исту годину учења (пета година).

3) НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

Именице

Властитеи заједничке (у облицима једнине и множине: Bild – 
Bilder, Kopf – Köpfe, Frau – Frauen), са одговарајућим родом.

Изведене суфиксацијом: Faulheit, Bildung.
Изведене префиксацијом: Ausbildung.
Сложенице: Sommerferien, Jugendliebe, Tomatensuppe.

Придеви 

Изведени суфиксацијом од глагола и именица: fehlerfrei, 
liebevoll, sprachlos, trinkbar.

Сложени: steinreich.
Придевска промена – јака, слаба, мешовита (рецептивно).
Компаратив и суперлатив (правилна творба и главни изузеци: 

groß – größer, teuer – teurer). 

Члан

Одређени (der, die, das), неодређени (ein, eine), нулти, при-
својни (mein, dein), показни (dieser, jener), негациони (kein, keine). 

Употреба члана у номинативу (субјект), акузативу и дативу 
(директни и индиректни објекат), партитивном генитиву (dieHälf-
tedesLebens), посесивном генитиву (dieMuttermeinerMutter).

Бројеви: 

Основни и редни (der siebte erste; am siebten ersten).

Предлози

– са акузативом (Ich bin gegen dich), 
– са дативом (Siearbeitet bei einem Zahnarzt),
– са дативом или акузативом (EristinderSchule. Sie kommt in 

die Schule). 

Глаголи

Глаголска времена: презент, претерит модалних, помоћних, 
слабих и нафреквентнијих јаких глагола, перфект слабих и јаких 
глагола, футур.

Глаголи са предлозима (wartenauf, sichinteressierenfür).
Конјуктив у функцији изражавања жеље (Ich hätte gern... Ich 

möchte...Ich würde gern ...).

Везнициивезничкиизрази: 

und, oder, aber; weil, wenn, als, während, bis, obwohl, dass, ob.

Личне заменице

У номинативу, дативу и акузативу.

Прилози

За време (gestern), место (nebenan), начин (allein), количину 
(viel, wenig).

Реченице

Изјавне реченице, упитне реченице; независне и зависно-сло-
жене реченице, индиректне упитне реченице.

Ред речи у реченици.

4) РУСКИ ЈЕЗИК

Фонетика с прозодијом

Акцентовани гласови. Отвореност и затвореност акцентова-
них вокала. 

Редукција вокалских гласова. Редукција вокала после тврдих 
гласова („акање”); редукција вокала после меких гласова („икање”). 

Систем сугласничких гласова руског језика. Парни тврди и 
меки гласови. Увек тврди и увек меки гласови. 

Обезвучавање шумних звучних сугласничких гласова на кра-
ју речи; алтернације звучних и безвучних сугласника. 

Сугласничке групе чт, сч, зч, сш, зш, вств, стн, лнц, здн.
Основне интонационе конструкције (ИК-1, ИК-2, ИК-3). 
Упитни исказ без упитне речи (ИК-3). ИК-3 у унутрашњим 

фонетским синтагмама. Сегментација.
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Именице 

Обнављање и систематизација основних именичких промена.
Варијанте различитих наставака: локатив на -у:о береге/на 

берегу, о лесе/в лесу, о крае/на краю. 
Номинатив множине на -а, -я, -ья, -е: города, учителя, дере-

вья, граждане.
Именице којима се означавају професије људи, њихова наци-

онална и територијална припадност.
Непроменљиве именице: кино, кофе, метро, кафе.

Заменице

Одричне заменице: никто, ничто, ничей, никакой. (рецептивно).

Придеви

Поређење придева: прост и сложен компаратив и суперлатив.
Присвојни придеви на -ов, -ев, -ин, -ский: братов, Игорев, 

мамин, пушкинский (рецептивно). 
Рекција придева: больной чем, готовый к чему, способный к 

чему и сл.
Кратки придеви на примерима рад, готов, занят, должен, 

болен.

Бројеви 

Промена основних бројева: 1, 2, 3, 4, 5−20, 30 (рецептивно).
Редни бројеви: первый, второй, пятый,десятый.
Слагање броја и именице: один дом, два (три, четыре) дома, 

пять домов; одна парта, две (три, четыре) парты, пятьпарт; 
один год, два (три,четыре) года, пять лет.

Глаголи

Обнављање и систематизација глагола прве и друге конјугаци-
је. Глаголи с алтернацијом сугласника у основи (любить, видеть...).

Глаголски вид и време (садашње, будуће – просто и сложено, 
прошло).

Потенцијал – грађење и употреба. (рецептивно)
Глаголи кретања са и без префикса (по-, при, у-, вы-, в-): 

идти – ходить, ехать – ездить, бежать – бегать, плыть – пла-
вать, лететь – летать, нести – носить, вести – водить, везти 
– возить. 

Исказивање заповести: друго лице ј. и мн. продуктивно: Дай 
мне тетрадь, пожалуйста! Подумайте об этом! Садитесь! прво 
лице мн. рецептивно: Давайте повторим! Пошли! 

Рекција глагола: поздравить кого с чем, поблагодарить кого 
за что, пожертвовать кем-чем, напоминать о ком-чём, интересо-
ваться кем-чем, привыкнуть к чему, следить за кем-чем итд.

Прилози 

Прилози и прилошке одредбе за место (далеко, близко), вре-
ме (утром,зимой), начин (хорошо, плохо), количину. Предикативни 
прилози (нужно, можно, нельзя), упитни прилози (как, когда, где, 
куда, откуда).

Помоћне врсте речи 

Предлози (в, о, на, над, под, без, во время, через, после, с, до, 
к, по, от, из, у... ), везници и везничке речи (и, или, а, но, не то-
лько..., но и..., потому что, поэтому, что, чтобы, если, где, куда, 
который), речце (не, ни, ли, неужели, разве).

Реченица

Однос реченица у сложеној реченици: независносложене и 
зависносложене реченице (саставне, раставне; субјекатске, преди-
катске, објекатске, временске итд. на конкретним примерима).

Управни и неуправни говор. 

Реченични модели 

Реченични модели у потврдном, одричном и упитном облику 
за исказивање следећих односа: 

− субјекатско-предикатски односи

именски предикат, копуле быть, стать, являться;
Шишкин был великим художником.Ваша копия компьютер-

ной программы не является подлинной.

одсуство копуле

Я − Мария. Мой папа − лётчик. 

− објекатски односи

директни објекат

Андрей купил вчера новую футболку. Я не получил ответа.

индиректни објекат

Ваня их поблагодарил за помощь. Олег взял эту книгу у това-
рища. О чём вы думали?

зависна реченица

Олег мне сказал, что все в порядке. Нам не сказали, что вы 
приедете. 

− просторни односи

изражени прилогом

Куда нам идти? (вниз, наверх, внутрь, домой).Где вас жда-
ть? (внизу, наверху, внутри).

изражени зависним падежом

За какой партой сидишь?Он заболел гриппом.

− временски односи

изражени прилогом

Вчера у меня была контрольная по математике.

изражени зависним падежом

Я сегодня работал с пяти до семи (часов).Мы дружим с дет-
ства.

− начински односи 

Миша странно ведёт себя.Он хорошо говорит по-русски.Она 
рисует лучше всех.

− узрочни односи

изражени зависним падежом

Он не приехал в срок по болезни.Несмотря на плохую погоду 
мы пошлигулять.

− атрибутивни односи

изражени атрибутом у суперлативу

А. С. Пушкин является величайшим русским поэтом.

изражени атрибутом у зависном падежу

Я забыл тетрадь по русскому языку.Это мой товарищ по 
школе.
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5) ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Именичка група

Употреба детерминаната: одређених, неодређених и пар-
титивних чланова; присвојних и показних придева; основних и 
редних бројева; неодређених речи; одсуство детерминаната (на 
пример: код етикетирања производа – fromage de brebis, натписа 
на продавницама и установама – boulangerie, banquе, назива ру-
брика у штампаним медијима – faits divers, на знаковима упозо-
рења – еntrée interdite; испред именици у позицији атрибута: il est 
boulanger и слично).

Род и број именица и придева; место придева petit, grand, 
jeune, vieux, gros, gentil, beau, joli, long, bon, mauvais; промена зна-
чења неких придева у зависности од места: un grand homme/un 
homme grand ; un brave homme/un homme brave ; поређење придева. 

Заменице: личне ненаглашене (укључујући и заменицу on) и 
наглашене; заменице за директни и за индиректни објекат.

Глаголска група

Глаголски начини и времена: презент, сложени перфект, 
имперфект, футур први индикатива, као и перифрастичне кон-
струкције: блиски футур, прогресивни презент, блиска прошлост; 
ilfautque, jeveuxque, j’aimeraisqueпраћени презентом субјунк-
тива глагола прве групе (Ilfautqueturacontes ça à tonfrère), као и 
рецептивно: Ilfautquetufasses/ quetuailles/ quetusois/ quetulises/ 
quetusaches/ quetu écrives; презент кондиционала:Simesparents
melaissaientpartir, jeviendraisavectoi! императив (рецептивно): 
aieunpeudepatience, n’ayezpaspeur; 

Најфреквентнији униперсонални глаголи.

Предлози

Најчешћи предлози.
Контраховање члана и предлога. 

Прилози

За место, за време, за начин, за количину.
Место прилога.
Прилошке заменице en и y.

Модалитети и форме реченице

Декларативни, интерогативни, екскламативни и императивни 
модалитет.

Афирмација и негација.
Реченице са презентативимаc’estmon copain, voic / voilà mes 

parents, il y a beaucoup de bruit ce soir.

6) ШПАНСКИ ЈЕЗИК

Фонетика и правопис

Обнављање и систематизација гласовног система шпанског 
језика.

Тонски и графички акценат, дијереза.
Интонација упитне реченице.
Основна правила писања правописних и интерпункцијских 

знакова.

Именице

Властите и заједничке именице.
Плуралијатантум:
las gafas, las vacaciones.
Употреба именица у одговарајућем роду и броју са детерми-

нативом.
Слагање именица и придева:
Es una casa bonita.
Mucha gente vive en pisos.

Заменице

Личне заменице за субјекат и изостављање личне заменице:
Yo soy guitarrista. / Soy guitarrista.
Наглашене личне заменице.
Личне заменице у функцији директног објекта (objeto directo) 

и индиректног објекта (objeto indirecto).
Повратне заменице.
Показне заменице.

Детерминативи

Присвојни, показни, неодређени, квантификатори.

Члан

Систематизација употребе одређеног и неодређеног члана.
Сажети члан al, del.
Одређени члан испред именица које почињу наглашеним -а:
el aula, las aulas.

Бројеви

Основни и редни бројеви.
Апокопирање редних бројева primer(o), tercer(o).

Придеви

Описни придеви.
Положај придева.
Aпокопирање придева уз именицу 
buen hombre.
Компарација придева: más que, menos que, el/la más, tan…

como.

Прилози

Фреквентни прилози за време, количину и начин.
Прилози на -mente и прилошке конструкције:
Miguel completa el trabajo exitosamente / de modo exitoso.

Предлози

Фреквентни предлози за оријентацију у простору и времену.

Глаголи

Глаголска времена савладана у основној школи (presente, 
pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto).

Императив (императив за друго лице једнине и множине, им-
ператив за учтиво обраћање – треће лице једнине и множине).

Глаголске перифразе уз инфинитив (ir a, tener que, deber, hay 
que, empezar a) и герунд (estar).

Реченица

Проста и проширена реченица у потврдном облику.
Проста и проширена реченица у одричном облику (nada, 

nadie, ningún/ninguno/ninguna, nunca, tampoco):
No ha venido nadie. / Nadie ha venido.
No me gusta esta película. – A mí tampoco.
Упитна реченица (quién/quiénes, qué, cuándo, cómo, dónde, 

cuánto/a/os/as).
Ред речи у реченици.
Независно-сложена реченица уз везнике y/e, o/u, pero.
Зависно-сложена реченица у индикативу (временска, узроч-

на, релативна).
Зависно-сложена реченица са истим субјектом.

ТЕМАТСКЕ ОБЛАСТИ У НАСТАВИ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

Тематске области за све језике се прожимају и исте су у сва 
четири разреда гимназије – у сваком наредном разреду обнавља 
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се, а затим проширује фонд лингвистичких знања, навика и умења 
и екстралингвистичких представа везаних за конкретну тему. На-
ставници обрађују теме у складу са интересовањима ученика, њи-
ховим потребама и савременим токовима у настави страних јези-
ка, тако да свака тема представља одређени ситуацијски комплекс.

Тематске области:

Свакодневни живот (организација времена, послова, слобод-
но време)

Становање (врсте кућа и станова, стамбени простор и про-
сторије и специфичности у вези са њима, становање у великим и 
мањим градовима и становање на селу)

Свет рада (перспективе и образовни системи, радна места и 
послови)

Догађаји важни у животу појединца (рођење детета, ступање 
у брак, завршетак школовања, породица и пријатељи)

Интересантне животне приче и догађаји
Свет културе и уметности (књижевност, визуелне уметности, 

позориште, музика, филм)
Знамените личности, из света културе и уметности (историј-

ске и савремене)
Важни историјски догађаји
Живи свет и заштита човекове околине
Научна достигнућа, модерне технологије и свет компјутера 

(распрострањеност, примена, корист и негативне стране)
Медији и комуникација
Храна и здравље (навике у исхрани, карактеристична јела и 

пића у земљама света, припремање хране)
Описивање људи (спољашњи изглед, карактер, осећања и ра-

сположења)
Потрошачко друштво (новац и новчане трансакције, врсте 

продавница, продајних објеката и начина куповине, производи и 
специјализоване продавнице, оглашавање)

Спортови и спортске манифестације
Србија – моја домовина 
Познати градови и њихове знаменитости, региони и земље у 

којима се говори циљни језик
Путовање (врсте и начини путовања, туристички центри, 

опрема за путовање, вредност и корист путовања за појединца)
Празници и обичаји у културама света
Европа и заједнички живот народа
Друштво (религија, социјална питања, миграције, поштовање 

различитости, права и обавезе појединца, разумевање) 

КОМУНИКАТИВНЕ ФУНКЦИЈЕ

Представљање себе и других
Поздрављање (састајање, растанак; формално, неформално, 

регионално специфично)
Идентификација и именовање особа, објеката, боја, бројева 

итд.
Давање једноставних упутстава и команди
Изражавање молби и захвалности
Изражавање извињења
Изражавање потврде и негирање
Изражавање допадања и недопадања
Изражавање физичких сензација и потреба
Исказивање просторних и временских односа
Давање и тражење информација и обавештења
Описивање и упоређивање лица и предмета
Изрицање забране и реаговање на забрану
Изражавање припадања и поседовања
Скретање пажње
Тражење мишљења и изражавање слагања и неслагања
Тражење и давање дозволе
Исказивање честитки
Исказивање препоруке
Изражавање хитности и обавезности
Исказивање сумње и несигурности

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Општи комуникативни циљ наставе страних језика се по-
стиже помоћу различитих поступака, метода наставе и настав-
них средстава. Комуникативни приступ у настави страних је-
зика се остварује кроз примену различитих облика рада (рад 
у групама и паровима, индивидуални рад, пројекти), употребу 
додатних средстава у настави (АВ материјали, ИКТ, игре, аутен-
тични материјали, итд.), као и уз примену принципа наставе за-
сноване на сложеним задацима који не морају бити искључиво је-
зичке природе (task-based language teaching; enseñanza por tareas, 
handlungsorientierter FSU).

Савремена настава страних језика претпоставља остварива-
ње исхода уз појачану мисаону активност ученика, поштовања и 
уважавања дидактичких принципа и треба да допринесе развоју 
стваралачког и истраживачког духа који ће омогућити ученицима 
да развијају знања, вредности и функционалне вештине које ће 
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у 
свакодневном животу; формирају вредносне ставове; буду оспосо-
бљени за живот у мултикултуралном друштву; овладају општим и 
међупредметним компетенцијама, релевантним за активно учешће 
у заједници и целоживотно учење. 

Планирању се може приступити аналитички и синтетички. 
Аналитичка метода подразумева рашчлањавање програма до нивоа 
наставних јединица које се затим распоређују у плану за одређе-
ни временски период. Синтетичка метода препоручује обрађивање 
наставне грађе по ширим целинама. Да би планирање (глобално, 
оперативно, лекцијско) било функционално и квалитетно треба во-
дити рачуна о томе да је годишњим планом предвиђено да учени-
ци имају два часа недељно, односно 1 час теорије и 1 час вежби. 
Ипак, приликом планирања, а полазећи од (комуникативне) приро-
де и образовних захтева предмета, часови страног језика се не могу 
грубо поделити на часове теорије и часове вежби. У том смислу, 
планирање се врши тако да на часовима теорије доминира обрада 
новог градива, намењена упознавању ученика са новим језичким 
појавама (уз понављање и повезивање претходно развијених знања 
са новим материјалом, иницијално увежбавање и сл.), док на ча-
совима вежби доминира увежбавање, репродуковање, утврђивање 
раније усвојених знања (што опет не искључује могућност да и на 
овом типу часа буду присутни теоријски коментари и сл.). 

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА 
РЕАЛИЗАЦИЈУ НАСТАВЕ

– Слушање и реаговање на налоге и/или задатке у вези са тек-
стом намењеним развоју и провери разумевања говора;

– Рад у паровима, малим и већим групама (мини-дијалози, 
игра по улогама, симулације итд.);

– Активности (израда паноа, презентација, зидних новина, 
постера за учионицу, организација тематских вечери и сл.);

– Дебате и дискусије примерене узрасту (дебате представља-
ју унапред припремљене аргументоване монологе са ограниченим 
трајањем, док су дискусије спонтаније и неприпремљене интерак-
ције на одређену тему);

– Обимнији пројекти који се раде у учионици и ван ње у тра-
јању од неколико недеља до читавог полугодишта уз конкретно 
видљиве и мерљиве производе и резултате; 

– Граматичка грађа добија свој смисао тек када се доведе у 
везу са одговарајућим комуникативним функцијама и темама, и то 
у склопу језичких активности разумевања (усменог) говора и пи-
саног текста, усменог и писменог изражавања и медијације; 

– Полазиште за посматрање и увежбавање језичких закони-
тости јесу усмени и писани текстови различитих врста, дужине и 
степена тежине; користе се, такође, изоловани искази, под условом 
да су контекстуализовани и да имају комуникативну вредност; 

– Планира се израда два писмена задатка (један у првом и је-
дан у другом полугодишту). 



Страна 312 – Број 7 ПРОСВЕТНИ  ГЛАСНИК 2. јул 2020.

КАКО СЕ РАЗВИЈАЈУ ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ

Развој предметних компетенција се тешко може одвојити од 
општих и међупредметних компетенција. Колико год биле специ-
фичне, предметне компетенције треба да доприносе да ученици 
успешније живе и уче. Сваки час је прилика да се развијају и пред-
метне и међупредметне компетенције кроз добро осмишљене ак-
тивности ученика које погодују трансферу знања, развијању спо-
знајних способности ученика, побољшању њихове радне културе 
и примени стеченог знања у реалним животним контекстима.

Разумевање говора

Разумевање говора је језичка активност декодирања дослов-
ног и имплицитног значења усменог текста; поред способности 
да разазнаје и поима фонолошке и лексичке јединице и смисаоне 
целине на језику који учи, да би успешно остварио разумевање, 
ученик треба да поседује и следеће компетенције: дискурзивну (о 
врстама и карактеристикама текстова и канала преношења пору-
ка), референцијалну (о темама о којима је реч) и социокултурну (у 
вези са комуникативним ситуацијама, различитим начинима фор-
мулисања одређених говорних функција и др.). 

Тежина задатака у вези са разумевањем говора зависи од 
више чинилаца: од личних особина и способности онога ко слуша, 
укључујући и његов капацитет когнитивне обраде, од његове мо-
тивације и разлога због којих слуша дати усмени текст, од особина 
онога ко говори, од намера с којима говори, од контекста и околно-
сти – повољних и неповољних – у којима се слушање и разумева-
ње остварују, од карактеристика и врсте текста који се слуша итд. 

Прогресија (од лакшег ка тежем, од простијег ка сложенијем) 
за ову језичку активност у оквиру програма предвиђена је, стога, 
на више равни. Посебно су релевантне следеће: 

– присуство/одсуство визуелних елемената (на пример, лак-
шим за разумевање сматрају се они усмени текстови који су пра-
ћени визуелним елементима, због обиља контекстуалних инфор-
мација које се аутоматски процесуирају, остављајући ученику 
могућност да пажњу усредсреди на друге појединости); 

– дужина усменог текста (напори да се разумеју текстови 
дужи од три минута оптерећују и засићују радну меморију); 

– брзина говора; 
– јасност изговора и евентуална одступања од стандардног 

говора; 
– познавање теме; 
– могућност/немогућност поновног слушања и друго.
Уопште говорећи, без обзира на врсту текста који се слуша на 

страном језику, текст се лакше разуме ако поседује следеће карак-
теристике: ограничен број личности и предмета; личности и пред-
мете који се јасно разликују; једноставне просторне релације (нпр. 
једна улица, један град) уместо неодређених формулација („мало 
даље” и слично); хронолошки след; логичке везе између различи-
тих исказа (нпр. узрок/последица); могућност да се нова информа-
ција лако повеже са претходно усвојеним знањима.

У вези са тим, корисне су следеће терминолошке напомене: 
– категорије насловљене Аудио и видео материјали подразу-

мевају све врсте снимака (ДВД, ЦД, материјали са интернета) раз-
них усмених дискурзивних форми, укључујући и песме, текстове 
писане да би се читали или изговарали и сл., који се могу преслу-
шавати више пута; 

– категорије насловљене Монолошка излагања, Меди-
ји (информативне и забавне емисије, документарни програми, 
интервјуи, дискусије), Спонтана интеракција, Упутства, под-
разумевају снимке неформалних, полуформалних и формалних 
комуникативних ситуација у којима слушалац декодира речено у 
реалном времену, то јест без могућности преслушавања/поновног 
прегледа аудио и видео материјала, као и реалне ситуације којима 
присуствује уживо у својству посматрача, гледаоца или слушаоца 
(предавања, филмови, позоришне представе и сл.). 

Стално развијање способности разумевања говора на страном 
језику услов је за развој аутономије у употреби страног језика ван 
учионице и аутономије у учењу тог језика. Стога се у настави и уче-

њу страног језика непрекидно ради на стицању стратешке компе-
тенције, коју чине когнитивне и метакогнитивне стратегије, на при-
мер (когнитивне од броја 1 до 4, метакогнитивне под бројем 5 и 6): 

7. коришћење раније усвојених знања;
8. дедуктивно/индуктивно закључивање; 
9. употреба контекста;
10. предвиђање;
11. анализа и критичко расуђивање;
12. самостална контрола активности.
Како би ученици са већим успехом разумели говор на стра-

ном језику, потребно је да приликом слушања примене стратеги-
је чија је делотворност доказана у разним ситуацијама, то јест да 
обрате пажњу на а) општу тему разговора или поруке, б) улоге са-
говорника, в) њихово расположење, г) место где се разговор одвија 
и д) време када се разговор одвија. Битно је, такође, да буду свесни 
свега што је допринело да дођу до тих информација како би се на-
викли да предвиде развој разговора на основу онога што су чули 
и на основу својих чињеничних знања; да износе претпоставке на 
основу контекста и тона разговора; да слушају „између речи” (као 
што се чита „између редова”) да би разумели шта стварно мисле 
саговорници, јер људи не кажу увек оно што мисле; да разликују 
чињенице од мишљења како би постали критички слушаоци. 

Пример листе критеријума за проверу која се може дати уче-
ницима

Пре слушања
Проверио/ла сам да ли сам добро разумео/ла налог.
Пажљиво сам погледао/ла слике и наслов како бих проверио/ла да ли ми то 
може помоћи у предвиђању садржаја текста који ћу слушати.
Покушао/ла сам да се присетим што је могуће већег броја речи у вези са 
темом о којој ће бити говора.
Покушао/ла сам да размислим о томе шта би се могло рећи у таквој ситу-
ацији.
За време слушања
Препознао/ла сам врсту текста (разговор, рекламна порука, вести итд.).
Обратио/ла сам пажњу на тон и на звуке који се чују у позадини.
Ослонио/ла сам се на још неке показатеље (нпр. на кључне речи) како бих 
разумео/ла општи смисао текста.
Ослонио/ла сам се на своја ранија искуства како бих из њих извео/ла могу-
ће претпоставке.
Обратио/ла сам пажњу на речи које постоје и у мом матерњем језику.
Нисам се успаничио/ла када нешто нисам разумео/ла и наставио/ла сам да 
слушам.
Покушао/ла сам да издвојим имена лица и места.
Покушао/ла сам да запамтим тешке гласове и да их поновим.
Покушао/ла сам да издвојим из говорног ланца речи које сам онда записао/
ла да бих видео/ла да ли одговарају онима које су ми познате.
Нисам се предао/ла пред тешкоћом задатка и нисам покушао/ла да погађам 
наслепо.
Покушао/ла сам да уочим граматичке елементе од посебног значаја (време-
на, заменице итд.).
После слушања
Вратио/ла сам се на почетак како бих проверио/ла да ли су моје почетне 
претпоставке биле тачне, односно да ли треба да их преиспитам.
Како бих поправио/ла своја постигнућа, убудуће ћу водити рачуна о следе-
ћем:
..............................................................................................................................

Разумевање прочитаног текста

Читање или разумевање писаног текста спада у тзв. визуелне 
рецептивне језичке вештине. Том приликом читалац прима и обра-
ђује тј. декодира писани текст једног или више аутора и проналази 
његово значење. Током читања неопходно је узети у обзир одређе-
не факторе који утичу на процес читања, а то су карактеристике 
читалаца, њихови интереси и мотивација, као и намере, каракте-
ристике текста који се чита, стратегије које читаоци користе, као и 
захтеви ситуације у којој се чита.
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На основу намере читаоца разликујемо следеће врсте визуел-
не рецепције:

– читање ради усмеравања;
– читање ради информисаности;
– читање ради праћења упутстава;
– читање ради задовољства.
Током читања разликујемо и ниво степена разумевања, тако 

да читамо да бисмо разумели: 
– глобалну информацију;
– посебну информацију,
– потпуну информацију;
– скривено значење одређене поруке.
На основу ових показатеља програм садржи делове који, из 

разреда у разред, указују на прогресију у домену дужине текста, 
количине информација и нивоа препознатљивости и разумљиво-
сти и примени различитих стратегија читања. У складу са тим, 
градирани су по нивоима следећи делови програма:

– разликовање текстуалних врста;
– препознавање и разумевање тематике – ниво глобалног ра-

зумевања;
– глобално разумевање у оквиру специфичних текстова;
– препознавање и разумевање појединачних информација – 

ниво селективног разумевања;
– разумевање стручних текстова;
– разумевање књижевних текстова.

Писмено изражавање

Писана продукција подразумева способност ученика да у 
писаном облику опише догађаје, мишљења и осећања, пише елек-
тронске и СМС поруке, учествује у дискусијама на блогу, рези-
мира садржај различитих порука о познатим темама (из медија, 
књижевних и уметничких текстова и др.), као и да сачини краће 
презентације и слично.

Задатак писања на овом нивоу остварује се путем тзв. вође-
ног састава. Тежина задатака у вези са писаном продукцијом за-
виси од следећих чинилаца: познавања лексике и нивоа комуни-
кативне компетенције, капацитета когнитивне обраде, мотивације, 
способности преношења поруке у кохерентне и повезане целине 
текста. 

Прогресија означава процес који подразумева усвајање стра-
тегија и језичких структура од лакшег ка тежем и од простијег ка 
сложенијем. Сваки виши језички ниво подразумева циклично по-
нављање претходно усвојених елемената, уз надоградњу која са-
држи сложеније језичке структуре, лексику и комуникативне спо-
собности. За ову језичку активност у оквиру програма наставе и 
учења предвиђена је прогресија на више равни. Посебно су реле-
вантне следеће ставке:

– теме (ученикова свакодневница и окружење, лично интере-
совање, актуелни догађаји и разни аспекти из друштвено-култур-
ног контекста, као и теме у вези са различитим наставним пред-
метима);

– текстуалне врсте и дужина текста (формални и неформални 
текстови, наративни текстови и др.);

– лексика и комуникативне функције (способност ученика да 
оствари различите функционалне аспекте као што су описивање 
људи и догађаја у различитим временским контекстима, да изрази 
захвалност, да се извини, да нешто честита и слично у доменима 
као што су приватни, јавни и образовни).

Усмено изражавање

Усмено изражавање као продуктивна вештина посматра се са 
два аспекта, и то у зависности од тога да ли је у функцији моноло-
шког излагања текста, при чему говорник саопштава, обавештава, 
презентује или држи предавање једној или више особа, или је у 
функцији интеракције, када се размењују информације између два 
или више саговорника са одређеним циљем, поштујући принцип 
сарадње током дијалога.

Активности монолошке говорне продукције су:
– јавно обраћање путем разгласа (саопштења, давање упут-

става и информација);
– излагање пред публиком (јавни говори, предавања, презен-

тације разних производа, репортаже, извештавање и коментари о 
неким културним догађајима и сл.).

Ове активности се могу реализовати на различите начине и то:
– читањем писаног текста пред публиком;
– спонтаним излагањем или излагањем уз помоћ визуелне 

подршке у виду табела, дијаграма, цртежа и др. 
– реализацијом увежбане улоге или певањем. 
Зато је у програму и описан, из разреда у разред, развој спо-

собности општег монолошког излагања које се огледа кроз описи-
вање, аргументовање и излагање пред публиком.

Интеракција подразумева сталну примену и смењивање ре-
цептивних и продуктивних стратегија, као и когнитивних и дис-
курзивних стратегија (узимање и давање речи, договарање, уса-
глашавање, предлагање решења, резимирање, ублажавање или 
заобилажење неспоразума или посредовање у неспоразуму) које 
су у функцији што успешнијег остваривања интеракције. Интер-
акција се може реализовати кроз низ активности, на пример: раз-
мену информација, спонтану конверзацију, неформалну или фор-
малну дискусију, дебату, интервју или преговарање, заједничко 
планирање и сарадњу.

Стога се и у програму, из разреда у разред, прати развој ве-
штине говора у интеракцији кроз следеће активности:

– разумевање изворног говорника;
– неформални разговор;
– формална дискусија;
– функционална сарадња;
– интервјуисање;
– усклађивање интонације, ритма и висине гласа (са комуни-

кативном намером и са степеном формалности говорне ситуације). 

Социокултурна компетенција

Социокултурна компетенција представља скуп знања о свету 
уопште, као и о сличностима и разликама између властите зајед-
нице ученика и заједница чији језик учи. Та знања се односе на 
све аспекте живота једне заједнице, од свакодневне културе (на-
вике, начин исхране, радно време, разонода), услова живота (жи-
вотни стандард, здравље, сигурност) и умећа живљења (тачност, 
конвенције и табуи у разговору и понашању), преко међуљудских 
односа, вредности, веровања и понашања, до паравербалних сред-
става (гест, мимика, просторни односи међу саговорницима итд.). 
Ова знања су услов за успешну комуникацију, те чине неодвојиви 
део наставе страног језика. Социокултурна компетенција се разви-
ја кроз активно укључивање у аутентичну усмену и писану кому-
никацију (слушање песама, гледање емисија, читање аутентичних 
текстова, разговор, електронске поруке, СМС, друштвене мреже, 
дискусије на форуму или блогу итд.), као и истраживање тема које 
су релевантне за ученика у погледу њиховог узраста, интересова-
ња и потреба. 

У тесној вези са социокултурном компетенцијом је и интер-
културна компетенција, која подразумева развој свести о другом и 
другачијем, познавање и разумевање сличности и разлика између 
говорних заједница у којима се ученик креће (како у матерњем 
језику/језицима, тако и у страним језицима које учи). Интеркул-
турна компетенција такође подразумева и развијање радозналости, 
толеранције и позитивног става према индивидуалним и колектив-
ним карактеристикама говорника других језика, припадника дру-
гих култура које се у мањој или већој мери разликују од његове 
сопствене, то јест, развој интеркултурне личности.

Медијација

Медијација представља активност у оквиру које ученик не 
изражава сопствено мишљење већ преузима улогу посредника из-
међу особа које нису у стању или могућности да се непосредно 
споразумевају. На овом нивоу образовања, медијација може бити 
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усмена, писана или комбинована, неформална или полуформална, 
и укључује, на Л1 или на Л2, сажимање текста, његово експлика-
тивно проширивање и превођење. Превођење се у овом програму 
третира као посебна језичка активност која никако не треба да се 
користи као техника за усвајање било ког аспекта циљног језика 
предвиђеног комуникативном наставом нити као елемент за вред-
новање језичких постигнућа – оцењивање (нпр. за проверу разу-
мевања говора или писаног текста). Превођење подразумева развој 
знања и вештина коришћења помоћних средстава (речника, при-
ручника, информационих технологија итд.) и способност изнала-
жења језичких и културних еквивалената између језика са којег се 
преводи и језика на који се преводи. Поред поменутог, у склопу те 
језичке активности користе се одговарајуће компензационе страте-
гије ради превазилажења тешкоћа које се јављају у оквиру језичке 
активности медијације (на пример перифраза, парафраза и друго), 
о којима је такође потребно водити рачуна у настави и учењу.

Лингвистичка компетенција

Лингвистичка компетенција се односи на познавање и разу-
мевање принципа функционисања и употребе језика и обухвата 
фонолошко-фонетска, правописна, лексичка, семантичка, грама-
тичка (морфосинтаксичка) знања. Ова знања су основ за оствари-
вање општег комуникативног циља наставе страног језика и ра-
звој правилних језичких навика кроз усвајање нормиране језичке 
структуре. 

Упутство за тумачење граматичких садржаја

Настава граматике, с наставом и усвајањем лексике и других 
аспеката страног језика, представља један од предуслова овладава-
ња страним језиком. Усвајање граматике подразумева формирање 
граматичких појмова и граматичке структуре говора код ученика, 
изучавање граматичких појава, формирање навика и умења у обла-
сти граматичке анализе и примене граматичких знања, као прилог 
изграђивању и унапређивању културе говора. 

Граматичке појаве треба посматрати са функционалног 
аспекта тј. од значења према средствима за његово изражава-
ње (функционални приступ). У процесу наставе страног језика у 
што већој мери треба укључивати оне граматичке категорије које 
су типичне и неопходне за свакодневни говор и комуникацију, и 
то кроз разноврсне моделе, применом основних правила и њихо-
вим комбиновањем. Треба тежити томе да се граматика усваја и 
рецептивно и продуктивно, кроз све видове говорних активности 
(слушање, читање, говорење и писање, као и превођење), на свим 
нивоима учења страног језика, у овом случају у свим типовима 
гимназије, према јасно утврђеним циљевима и задацима, стандар-
дима и исходима наставе страних језика.

Језички садржаји су разврстани у складу са Стандардима 
образовних постигнућа за крај општег средњег образовања. До-
кумент Стандарда је усаглашен са Европским референтним окви-
ром за живе језике за сваки језички ниво (од нивоа А2.2 до нивоа 
Б2.2 (Ц1), који подразумева прогресију језичких структура према 
комуникативним циљевима: од простијег ка сложенијем и од ре-
цептивног ка продуктивном. Сваки виши језички ниво подразуме-
ва граматичке садржаје претходних језичких нивоа. Цикличним 
понављањем претходно усвојених елемената, надограђују се сло-
женије граматичке структуре. Наставник има слободу да издвоји 
граматичке структуре које ће циклично понављати у складу са по-
стигнућима ученика, као и потребама наставног контекста.

Главни циљ наставе страног језика јесте развијање комуни-
кативне компетенције на одређеном језичком нивоу, у складу са 
статусом језика и годином учења. С тим у вези, уз одређене грама-
тичке категорије стоји напомена да се усвајају рецептивно, док се 
друге усвајају продуктивно.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Процес праћења и вредновања може започети иницијалним 
(или: дијагностичким) оцењивањем. Овим се установљује колико 

ученик влада пређашњим градивом неопходним за даље учење 
страног језика. На основу иницијалног теста наставник ће лакше 
планирати и организовати процес учења, па и индивидуализовати 
приступ ученицима.

Током целе школске године, при вредновању треба да се сме-
њују две врсте оцењивања: формативно и сумативно.

Формативно оцењивање, којим се вреднују ученикова постиг-
нућа, у начелу треба да подржава и ученика и учење. Оно треба да 
се спроводи чешће, и да буде интерактивно, то јест да и учени-
ци учествују у оцењивању: њихово самопроцењивање и узајамно 
процењивање треба да буде део укупног процеса оцењивања. Циљ 
тога је да се код ученика подстакне самосталност и одговорност. 
Наставник притом добија увид у то како ученик учи, прикупља 
информације о постигнућима, и на том основу модификује наставу 
и остале активности. Формативно оцењивање олакшава наставни-
ку и да утврди критеријуме за вредновање постигнућа. Наставник 
ученику током праћења његовог рада и активности мора пружати 
повратне информације како би му помогао да постигне предвиђе-
ни исход. Формативно оцењивање даће и самом наставнику назна-
ке о квалитету његовог рада и ефикасности примењених метода.

Сумативним оцењивањем вреднује се резултат учења. Овакво 
оцењивање спроводи се периодично, на крају појединих делова 
програма и по завршетку читавог програма. Оријентисано на про-
шлост, оно сумира постигнућа до тренутка оцењивања. Суматив-
ним оцењивањем наставник ће утврдити да ли је ученик постигао 
предвиђене резултате, то јест исходе учења.

Наставник треба нарочито да подржи саморефлексију код 
ученика: потребно је да ученик у одређеној мери објективно про-
цењује шта зна, уме и може. Такође треба подстицати вршњачко 
учење, тј. сарадњу међу ученицима при утврђивању градива, усва-
јању новог, раду на пројектним задацима итд. Модалитети и ква-
литет те сарадње даваће наставнику шири увид у сопствени рад и 
у напредак ученика.

Најзад, у процесу наставе вреднује се и рад наставника, како 
путем самопроцењивања тако и путем анкетирања ученика.

Ниједан начин вредновања није потпуно објективан; зато их 
треба комбиновати, да би се стекла што веродостојнија слика о 
раду, постигнутим исходима и стеченим компетенцијама ученика, 
као и о раду и дидактичким методама наставника.

Како се прати и вреднује развој језичких компетенција

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

− Развој компетенција наставници прате заједно са својим 
ученицима.

− Наставници сарађују и заједнички процењују развој компе-
тенција код својих ученика.

– Процес праћења је по карактеру пре формативан него сума-
тиван.

– 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.

ХЕМИЈА

Циљ учења Хемије је да ученик развије хемијска и технич-
ко-технолошка знања, способности апстрактног и критичког ми-
шљења, 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 целожи-
вотног образовања.
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ОПШТА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА

Учењем наставног предмета Хемија ученик развија разу-
мевање o повезаности структуре, својстава и практичне примене 
супстанци. Тиме развија научну писменост као основу за: (а) пра-
ћење информација о доприносу хемије технолошким променама 
које се уграђују у индустрију, пољопривреду, медицину, фармаци-
ју и побољшавају квалитет свакодневног живота; (б) дискусију о 
питањима/темама у вези са заштитом животне средине, иниција-
тиву и предузимљивост у заштити животне средине; (в) критич-
ко преиспитивање информација у вези с различитим производима 
индустрије (материјалима, прехрамбеним производима, средстви-
ма за хигијену, лековима, горивом, ђубривима), њиховим утицајем 
на здравље и животну средину; (г) доношење одлука при избору 
и примени производа. На крају средњег образовања сваки ученик 
безбедно рукује супстанцама и комерцијалним производима на 
основу познавања својстава и промена супстанци које улазе у са-
став производа.

Кроз наставу и учење хемије ученик упознаје научни метод 
којим се у хемији долази до података, на основу којих се форму-
лишу теоријска објашњења и модели, и оспособљен је да кроз ек-
спериментални рад сазнаје о својствима и променама супстанци. 
Унапређена је способност сваког ученика да користи информаци-
је исказане хемијским језиком: хемијским терминима, хемијским 
симболима, формулама и хемијским једначинама.

Основни ниво

На крају средњег образовања ученик разуме шта је предмет 
истраживања хемије као науке, како се у хемији долази до сазна-
ња, као и улогу и допринос хемије у различитим областима људске 
делатности и у укупном развоју друштва. Ученик рукује произво-
дима/супстанцама (неорганским и органским једињењима) у скла-
ду с ознакама опасности, упозорења и обавештења на амбалажи, 
придржава се правила о начину чувања супстанци (производа) и о 
одлагању отпада и предузима активности које доприносе заштити 
животне средине. Избор и примену производа (материјала, пре-
храмбених производа, средстава за хигијену и сл.) базира на по-
знавању својстава супстанци. Припрема раствор одређеног масе-
ног процентног састава према потребама у свакодневном животу 
и/или професионалној делатности за коју се образује. Правилну 
исхрану и остале активности у вези са очувањем здравља засни-
ва на познавању својстава и извора биолошки важних једињења 
и њихове улоге у живим системима. Ученик уме да правилно и 
безбедно изведе једноставне огледе и објасни добијене резултате 
или пронађе објашњење у различитим изворима, користећи се хе-
мијским језиком (терминима, хемијским симболима, формулама и 
хемијским једначинама).

Средњи ниво

На крају средњег образовања ученик повезује примену суп-
станци у свакодневном животу, струци и индустријској производњи 
с физичким и хемијским својствима супстанци, а својства супстан-
ци са структуром и интеракцијама између честица. Повезује узроке 
хемијских реакција, топлотне ефекте који прате хемијске реакције, 
факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску рав-
нотежу са примерима хемијских реакција у свакодневном животу, 
струци и индустријској производњи. Ученик разуме улогу експе-
рименталног рада у хемији у формирању и проверавању научног 
знања, идентификовању и синтези једињења, и уме да у експери-
менталном раду прикупи квалитативне и квантитативне податке о 
својствима и променама супстанци. Користи одговарајућу хемијску 
терминологију, хемијске симболе, формуле и хемијске једначине. 
Прати дискусију и, на основу аргумената, заузима став о улози и 
примени хемије у свакодневном животу, о ефектима савремене тех-
нологије и технолошких процеса на друштво и животну средину.

Напредни ниво

На крају средњег образовања ученик може да предвиди фи-
зичка и хемијска својства супстанци на основу електронске кон-

фигурације атома елемената, типа хемијске везе и утицаја међу-
молекулских интеракција. Ученик предвиђа својства дисперзног 
система и примењује различите начине квантитативног изражава-
ња састава раствора. Планира, правилно и безбедно изводи хемиј-
ске реакције, израчунава масу, количину и број честица супстан-
ци које учествују у реакцији, користи изразе за брзину реакције 
и константу равнотеже. Ученик има развијене вештине за лабора-
торијски рад, истраживање својстава и промена супстанци и ре-
шавање проблема. У објашњавању својстава и промена супстанци 
користи одговарајуће хемијске термине, хемијске симболе, форму-
ле и хемијске једначине. Дискутује о улози хемије у свакодневном 
животу, о ефектима савремене технологије и технолошких проце-
са на друштво и животну средину. Предлаже активности у циљу 
очувања животне средине.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Хемијска 
писменост

На крају средњег образовања ученик је формирао хемијску 
писменост као основу за праћење развоја хемије као науке и за 
разумевање повезаности хемије, хемијске технологије и развоја 
друштва. Хемијска писменост помаже доношењу одлука у вези с 
коришћењем различитих производа у свакодневном животу, као и 
активном односу према очувању здравља и животне средине. 

Основни ниво

Ученик је формирао појмовни оквир као основу за разумева-
ње окружења у коме живи, посебно својстава и промена супстанци 
и комерцијалних производа с којима је у контакту у свакодневном 
животу и струци. Правилном употребом супстанци брине о очува-
њу здравља и животне средине. Има развијене вештине за безбед-
но и одговорно руковање супстанцама (производима) и правилно 
складиштење отпада. 

Средњи ниво

Ученик је формирао појмовни оквир за праћење информа-
ција у области хемије као науке, о доприносу хемије развоју тех-
нологије и друштва. Сагледава квалитативне карактеристике и 
квантитативне односе у хемијским реакцијама и повезује их са 
утицајима на животну средину, производњу и развој друштва. Пој-
мовни оквир помаже праћењу јавних дискусија у вези с применом 
одређене технологије и утицају на здравље појединца и животну 
средину, као и за доношење одлука у вези с избором производа и 
начином њиховог коришћења. 

Напредни ниво 

На крају средњег образовања ученик примењује фундаментал-
не принципе у вези са структуром, својствима и променама супстан-
ци у осмишљавању стратегије и решавању проблема, постављању 
хипотеза и планирању истраживања за проверу хипотеза, анализи-
рању и интерпретацији прикупљених података и извођењу закљу-
чака на основу података и чињеница. Ученик вреднује поступке и 
алтернативне приступе решавању проблема, вреднује добијене ре-
зултате и доноси одлуке на основу разумевања хемијских појмова.

СПЕЦИФИЧНА ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНЦИЈА: Научни метод 
у хемији и хемијски језик

На крају средњег образовања ученик прикупља податке о 
својствима и променама супстанци посматрањем и мерењем; пла-
нира и описује поступак; правилно и безбедно рукује супстанца-
ма, прибором, посуђем и инструментима; представља резултате 
табеларно и графички; уочава трендове и користи хемијски језик 
(хемијски термини, хемијски симболи, формуле и хемијске једна-
чине) за формулисање објашњења, закључака и генерализација.

Основни ниво

Ученик прати поступак и уме да: испита својства и проме-
не супстанци; изведе мерење физичких величина; правилно и бе-
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збедно рукује супстанцама, прибором, посуђем и инструментима; 
опише поступак и представи резултате према задатом обрасцу; 
објасни добијене резултате или пронађе објашњење у различитим 
изворима, користећи хемијску терминoлoгиjу, хемијске симболе, 
формуле и хемијске једначине.

Средњи ниво

Ученик уме да: у експерименталном раду прикупи квалита-
тивне и квантитативне податке о својствима и променама супстан-
ци; користи одговарајућу апаратуру и инструменте; мери, рачуна и 
користи одговарајуће јединице; формулише објашњења и закључ-
ке користећи хемијски језик (термине, хемијске симболе, формуле 
и хемијске једначине).

Напредни ниво

Ученик планира и изводи експерименте (анализира проблем, 
претпоставља и дискутује могућа решења/резултате; идентифику-
је променљиве, планира поступке за контролу независних промен-
љивих, прикупља податке о зависним променљивим); анализира 
податке, критички преиспитује поступке и резултате, објашњава 
уочене правилности и изводи закључке; припрема писани или 
усмени извештај о експерименталном раду/истраживању; прика-
зује резултате мерења водећи рачуна о тачности инструмента и 
значајним цифрама. Размењује информације повезане с хемијом 
на различите начине, усмено, у писаном виду, у виду табеларних и 
графичких приказа, помоћу хемијских симбола, формула и хемиј-
ских једначина. 

Разред Први
Недељни фонд часова 2 часа
Годишњи фонд часова 74 часа

СТАНДАРДИ ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА и
кључни појмови садржаја програма

2.ХЕ.1.1.1. Описује структуру атома елемената користећи: Z, А, N(p+), N(e-), 
N(n°); повезује структуру атома метала и неметала с њиховим положајем у 
Периодном систему елемената и на основу тога описује физичка својства и 
реактивност елемената.
2.ХЕ.1.1.2. Повезује физичка и хемијска својства супстанци из свакодневног 
живота и струке са структуром: честицама које граде супстанце (атоми елеме-
ната, молекули елемената, молекули једињења и јони), типом хемијске везе и 
међумолекулским интеракцијама.
2.ХЕ.1.1.3. Препознаје примере суспензија, емулзија, колоида и правих раство-
ра у свакодневном животу и струци и употребу базира на познавању њихових 
својстава.
2.ХЕ.1.1.4. Описује утицај температуре на брзину растварања и растворљивост 
супстанци; изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређеног 
процентног састава за потребе у свакодневном животу и струци; препознаје 
значење количинске концентрације.
2.ХЕ.1.1.5. Разликује и описује киселине, базе и соли, утврђује кисело-базна 
својства раствора помоћу индикатора и на основу pH вредности и повезује с 
примерима из свакодневног живота и струке.
2.ХЕ.1.1.6. Саставља хемијске једначине једноставних реакција и, на основу 
њих, сагледава односе између масе, количине и броја честица реактаната и 
производа.
2.ХЕ.1.1.7. Препознаје да су све хемијске реакције праћене променом енергије; 
разликује примере хемијских реакција током којих се енергија ослобађа 
(егзотермне реакције) или везује (ендотермне реакције) и препознаје примере 
примене хемијских реакција на основу топлотних ефеката који их прате.
2.ХЕ.1.1.8. Наводи факторе који утичу на брзину хемијске реакције и хемијску 
равнотежу.
2.ХЕ.1.1.9. Описује процесе оксидације и редукције; препознаје примере ових 
процеса у свакодневном животу и струци; разликује пожељне од непожељних 
процеса и наводи поступке којима се ти процеси спречавају (заштита метала 
од корозије).
2.ХЕ.1.2.1. Описује налажење метала и неметала у природи; наводи најважније 
легуре и описује њихова својства; испитује огледима и описује основна физич-
ка својства метала и неметала; наводи примену метала, неметала и племенитих 
гасова у свакодневном животу и струци.
2.ХЕ.1.2.3. Препознаје неорганска једињења значајна у свакодневном животу 
и струци на основу назива и формуле и повезује својства и примену тих 
једињења.
2.ХЕ.2.1.1. Повезује електронску конфигурацију атома елемената до атомског 
броја 20 са својствима елемената и њиховим положајем у Периодном систему 
елемената.
2.ХЕ.2.1.2. На основу Луисове октетне теорије и електронске конфигура-
ције атома елемената представља настајање ковалентне везе у молекулима 
елемената и молекулима једињења, а на основу електронске конфигурације 
јона настајање јонске везе између елемената 1. и 2. групе и елемената 16. и 17. 
групе Периодног система елемената.
2.ХЕ.2.1.3. Изводи потребна израчунавања и припрема раствор одређене коли-
чинске концентрације.
2.ХЕ.2.1.4. Објашњава шта су киселине и базе према протолитичкој теорији; 
разликује јаке и слабе киселине и базе на основу степена дисоцијације; користи 
јонски производ воде у израчунавању концентрације водоник– и хидроксид-јо-
на, pH и pОH вредности водених раствора.
2.ХЕ.2.1.5. Описује да до хемијске реакције долази при судару молекула који 
имају довољну енергију (енергију активације).
2.ХЕ.2.1.6. Саставља хемијске једначине реакција, на основу хемијских једна-
чина и познатих података израчунава масу, запремину, количину и број честица 
супстанци које настају или су потребне за хемијске реакције.

– користи хемијски научни језик за описивање струк-
туре, својстава и промена супстанци;
– прикаже нумеричке вредности резултата мерења зна-
чајним цифрама и на структуриран начин, табеларно и 
графички, уочи трендове и објасни их;
– пронађе и критички издвоји релевантне хемијске 
информације из различитих извора;
– користи софтверске пакете за писање формула и 
хемијских једначина;
– напише електронску конфигурацију атома и јона;
– објасни периодичне трендове: енергију јонизације, 
афинитет према електрону, електронегативност, атом-
ски и јонски полупречник;
– шематски прикаже настајање јонске и ковалентне 
везе применом Луисових формула;
– класификује супстанце на основу: сложености грађе, 
честичне структуре супстанци, типа хемијске везе;
– објасни агрегатна стања супстанци на основу међу-
молекулских интеракција; 
– објасни својства дисперзних система, њихову улогу 
у живим бићима и примену у свакодневном животу; 
– израчуна масени удео растворене супстанце у рас-
твору, количинску концентрацију, и припреми раство-
ре за потребе у лабораторији и свакодневном животу;
– изведе стехиометријска израчунавања на основу 
задатих података;
– напише изразе за брзину хемијске реакције и кон-
станту равнотеже, предвиди и објасни утицај промене 
фактора на брзину хемијске реакције и хемијске систе-
ме у равнотежи у индустрији и свакодневном животу;
– разликује киселине, базе и соли на основу једначина 
електролитичке дисоцијације и процени јачину елек-
тролита на основу степена дисоцијације;
– разликује киселине и базе на основу протолитичке 
и Луисове теорије и користи јонски производ воде у 
израчунавању pH вредности водених раствора;
– напише избалансиране хемијске једначине за редокс 
реакције и идентификује оксидациона и редукциона 
средства; 
– опише процесе електролизе и корозије и наведе 
примере тих процеса у свакодневном животу;
– наводи заступљеност неорганских супстанци у 
живим и неживим системима;
– именује и хемијским формулама прикаже класе 
неорганских једињења;
– повезује физичкa и хемијска својства неорганских је-
дињења са њиховом честичном структуром, хемијским 
везама и међумолекулским интеракцијама;
– разликује једначине хемијских реакција неорганских 
супстанци са аспекта термохемије и хемијске кинетике 
и повезује их са примерима из свакодневног живота;
– пише једначине хемијских реакција представника 
класa неорганских једињења;
– опише поступак добијања једињења из фосилних го-
рива или у индустријским процесима и њихов утицај 
на животну средину;
– објасни значај пречишћавања вода и ваздуха, и 
рециклаже папира, стакла и другог отпада;

Хемија као наука
Научни метод у хемији. Хемијски 
експеримент. Мерења, математичка 
обрада и представљање резултата 
мерења.
Супстанце: својства и класифи-

кације 
Појам и класификације супстанци. 
Чисте супстанце и смеше.
Демонстрациони огледи:
упоређивање физичких својстава 
метала, неметала и њихових легура: 
тврдоћа, проводљивост топлоте и 
електричне струје, магнетичност.
Демонстрациони огледи:
методе одвајања састојака смеша.

Структура атома 
Атомски и масени број. 
Изотопи. 
Релативна атомска маса.
Модели атома.
Електронска конфигурација.
Енергија јонизације, афинитет пре-
ма електрону, електронегативност, 
атомски и јонски полупречник.
Периодична својства елемената. 
Хемијске везе и међумолекулске 

интеракције 
Јонска веза.
Ковалентна веза.
Луисове формуле.
Поларност молекула.
Међумолекулске интеракције.
Метална веза.
Агрегатна стања супстанци. 
Демонстрациони огледи: 
испитивање поларности молекула 
воде. 
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2.ХЕ2.1.7. Идентификује егзотермне и ендотермне реакције на основу 
термохемијских једначина или вредности промене енталпије и повезује их с 
практичним значајем.
2.ХЕ.2.1.8. Наводи примере реверзибилних хемијских реакција; препознаје 
утицај промене концентрације, температуре и притиска на однос концентра-
ција реактаната и производа у затвореном равнотежном систему и повезује Ле 
Шатељеoв принцип с процесима у хемијској индустрији.
2.ХЕ.2.1.9. Повезује положај метала у напонском низу с реактивношћу и 
практичном применом; наводи електрохемијске процесе и њихову примену 
(хемијски извори струје, електролиза и корозија).
2.ХЕ.2.2.1. Упоређује реактивност метала натријума, магнезијума, алуминију-
ма, калијума, калцијума, гвожђа, бакра, цинка с водом и гасовима из ваздуха 
(O2, CO2).
2.ХЕ.2.2.2. Описује квалитативни састав и примену легура гвожђа, бакра, 
цинка и алуминијума.
2.ХЕ.2.2.3. Пише једначине оксидације метала и неметала са кисеоником; ра-
зликује киселе, базне и неутралне оксиде на основу реакције оксида са водом, 
киселинама и базама и изводи огледе којима то потврђује.
2.ХЕ.2.2.4. Објашњава реакције настајања CO, CO2, SO2, HCl и NH3 из фо-
силних горива и/или у индустријским процесима и описује њихов утицај на 
животну средину.
2.ХЕ.2.2.5. Описује налажење силицијума у природи и примену силицијума, 
SiO2 и силикона у техници, технологији и медицини.
2.ХЕ.2.2.6. Наводи карактеристике неорганских једињења у комерцијалним 
производима хемијске индустрије (хлороводонична киселина, сумпорна 
киселина, азотна киселина, фосфорна киселина, натријум-хидроксид, раствор 
амонијака, водоник-пероксид), мере предострожности у раду и начин склади-
штења.
2.ХЕ.1.5.1. Рукује супстанцама (производима) у складу с ознакама опасности, 
упозорења и обавештења на амбалажи; придржава се правила о начину чувања 
супстанци (производа) и одлагању отпада.
2.ХЕ.1.5.2. Наводи загађиваче ваздуха, воде, земљишта и oписује њихов утицај 
на животну средину.
2.ХЕ.1.5.3. Описује потребу и предност рециклаже стакла, папира и другог 
чврстог отпада.
2.ХЕ.2.5.1. Објашњава настајање, последице и поступке за спречавање појаве 
киселих киша и ефекта стаклене баште; објашњава значај озонског омотача, 
узрок настанка озонских рупа и последице.
2.ХЕ.2.5.2. Објашњава значај употребе постројења за пречишћавање воде и ва-
здуха, индустријских филтера, аутомобилских катализатора и сличних уређаја 
у свакодневном животу и индустрији.

– критички разматра употребу неорганских супстанци 
и њихов утицај на здравље људи и животну средину, и 
описује поступке за спречавање појаве киселих киша и 
ефекта стаклене баште;
– описује мере предострожности у раду са неорган-
ским супстанцама које улазе у састав комерцијалних 
производа, начине складиштења и одлагања супстанци 
и амбалаже сагласно принципима Зелене хемије и 
одрживог развоја.

Дисперзни системи 
Прави раствори.
Растворљивост.
Топлота растварања.
Квантитативан састав раствора.
Колигативна својства раствора. 
Колоиди.
Демонстрациони огледи:
испитивање растворљивости 
различитих супстанци у поларним 
и неполарним растварачима; 
испитивање топлотних ефеката 
растварања;
Демонстрациони огледи:
припремање раствора задатог 
квантитативног састава.

Хемијске реакције 
Једначине хемијских реакција.
Количина супстанце. Моларна 
маса супстанце. Стехиометријска 
израчунавања.
Енталпија.
Реакциона топлота. Хесов закон.
Ентропија.
Брзина хемијске реакције. 
Закон о дејству маса. 
Хемијска равнотежа. 
Ле Шатељеов принцип.
Демонстрациони огледи:
eгзотермне и ендотермне реакције: 
реакција калцијум-оксида и воде 
и реакција баријум-хидроксида 
амонијум-хлорида. 
Демонстрациони огледи:
реакције цинка са етанском и са 
хлороводоничном киселином; 
реакције магнезијума и цинка са 
хлороводоничном киселином;
реакција цинка са разблаженом и 
концентрованом хлороводоничном 
киселином;

Kиселине, базе и соли 
Електролити.
Степен електролитичке дисоци-
јације.
Јонске реакције.
Протолитичка теорија.
Луисова теорија.
Јонски производ воде.
pH вредност.
Демонстрациони огледи:
испитивање pH вредности рас-
твора.

Oксидо-редукционе реакције 
Оксидациони број, оксидација и 
редукција. Оксидациона и редукци-
она средства.
Електролиза. Корозија.
Неорганске супстанце у неживој 

и живој природи 
Заступљеност елемената и њихових 
једињења у природи.
Стене, руде и минерали.
Вода и ваздух.
Биогени елементи.
Демонстрациони огледи:
демонстрирање узорака елемената, 
једињења, минерала, руда, неорган-
ских комерцијалних производа.

Водоник, кисеоник и њихова 
једињења 

Физичка својства и физичке проме-
не водоника и кисеоника. Хемијска 
својства и хемијске промене (реак-
ције са О2, H2 и H2О).
Електродни потенцијал, напонски 
низ елемената.
Демонстрациони огледи:
добијање водоника; напонски низ 
елемената.
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Метали s-, p– и d-блока 
Периодног система елемената 

Физичка својства метала 1. и 2. 
групе, p-блока (Al, Pb) и d-блока 
(Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Аg). Хемијска 
својства метала 1. и 2. групе, p-бло-
ка (Al, Pb) и d-блока (Cr, Mn, Fe, 
Cu, Zn, Аg). Добијање метала. 
Легуре.
Демонстрациони огледи:
доказивање јона алкалних и земно-
алкалних метала у пламену; докази-
вање јона калцијума, магнезијума 
и баријума.
Демонстрациони огледи:
калијум-перманганат и калијум-ди-
хромат као оксидациона средства;

Неметали, металоиди и 
племенити гасови

Физичка и хемијска својства 
неметала (угљеник, азот, фосфор, 
сумпор и халогени елементи), мета-
лоида (силицијум и силикати) и
племенитих гасова.
Неорганска хемијска индустрија.
Демонстрациони огледи: 
реакција хлороводоничне киселине 
са калцијум-карбонатом и натри-
јум-ацетатом;
Неорганске загађујуће супстанце 
Киселе кише.
Ефекат стаклене баште.
Рециклажа и ремидијација.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Програм наставе и учења Хемије првенствено је оријенти-
сан на процес учења и остваривање исхода. Исходи омогућавају 
да се циљ наставе хемије достигне у складу са предметним и ме-
ђупредметним компетенцијама и стандардима постигнућа. Исходи 
представљају ученичка постигнућа и као такви су основна водиља 
наставнику који креира наставу и учење. Програм наставе и уче-
ња хемије је тематски конципиран. За сваку тему предложени су 
кључни појмови садржаја, а ради лакшег планирања наставе пре-
длаже се оријентациони број часова по темама.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Програм наставе и учења оријентисан на исходе наставнику 
даје већу слободу у креирању и осмишљавању наставе и учења. 
При планирању наставе и учења важно је имати у виду да се исходи 
разликују по потребном времену за њихово постизање. Неки се лак-
ше и брже могу остварити, али је за већину исхода потребно више 
времена и више различитих активности. Потребно је да наставник 
за сваку наставну јединицу, у фази планирања и писања припреме 
за час, у односу на одабрани исход, дефинише исходе специфичне 
за дату наставну јединицу. Препорука је да наставник планира и 
припрема наставу самостално и у сарадњи са колегама због успо-
стављања корелација са предметима. У фази планирања наставе и 
учења треба имати у виду да је уџбеник наставно средство и да он 
не одређује садржаје предмета. Препоручен је број часова за реали-
зацију сваке теме који укључује демонстрационе огледе. 

Ради лакшег планирања наставе, предложен је редослед реа-
лизације тема и оријентациони број часова по темама.

Теме: 
Хемија као наука – 2; Супстанце: својства и класификације 

– 2; Структура атома – 4; Хемијске везе и међумолекулске интер-
акције – 6; Дисперзни системи – 6; Хемијске реакције – 7; Кисели-
не, базе и соли – 7; Оксидо-редукционе реакције – 6; Неорганске 
супстанце у неживој и живој природи – 2; Водоник, кисеоник и 
њихова једињења – 7; Метали s-, p– и d-блока Периодног систе-
ма елемената – 12; Неметали, металоиди и племенити гасови – 10; 
Неорганске загађујуће супстанце – 3.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У целокупном наставном процесу важно је да ученици оства-
ре исходе засноване на учењу хемије у основној школи и првом 
разреду гимназије, као и на исходима учења биологије, физике, 
географије и математике у основној школи и током првог разреда 
гимназије.

Хемија као наука

У оквиру прве наставне теме, Хемија као наука, од ученика 
се очекује да уоче зашто је хемија значајна за живот појединца у 
савременом друштву и за друштво у целини. Од њих се очекује да 
разумеју значај хемије у различитим доменима савременог живо-
та, почев од тога да је развијеност хемијске производње значајан 
показатељ нивоа развијености друштва и да хемијски производи 
представљају стално окружење савременог човека са свим доби-
тима и ризицима. Уз то, хемија заједно са физиком и биологијом 
пружа могућност комплексног сагледавања природе и решавање 
сложенијих проблема, укључујући и оне који се односе на очува-
ње и побољшање квалитета животне средине. У оквиру прве теме 
ученици сазнају о природи науке и научноистраживачког рада и о 
научном методу. При томе, потребно је да ученици сазнају како се 
у науци долази до сазнања посматрањем и мерењима, о тачности 
и прецизности мерења, како се обрађују и приказују резултати, о 
изворима грешака у мерењу, о приказивању резултата, нумерич-
ких вредности с одговарајућим бројем значајних цифара и у од-
говарајућим мерним јединицама међународног система (SI), о 
структурираном приказивању резултата (табеларно и графички), о 
томе како се претпостављају и проверавају објашњења за уочене 
правилности међу подацима, како се долази до теорија и како се 
оне користе у даљем раду, укључујући и њихово стално преиспи-
тивање. Препорука је да ученици вежбају обраду података укљу-
чујући табеларнe калкулације и графичко представљање резултата 
применом одговарајућих доступних софтверских пакета (на при-
мер Microsoft Office Excel). Ученици се упућују на важност са-
владавања хемијских термина и различитих начина представљања 
супстанци и промена, квалитативних и квантитативних значења 
хемијских симбола, формула и једначина да би се успешно кому-
ницирало о садржајима хемије. Од ученика се очекује да разликују 
основне физичке величине, њихове називе, ознаке и мерне једи-
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нице, и изведене физичке величине, да претварају веће јединице у 
мање и обрнуто (користећи префиксе мили, микро, нано...). 

Супстанце: својства и класификације

Већина исхода теме остварује се спирално, тј. они се у окви-
ру других тема проширују и продубљују. У оквиру теме ученици 
најпре систематизују знање из основне школе о врстама супстанци 
и њиховим својствима. Посебно је важно да током разматрања са-
држаја теме ученици развијају способности да класификују суп-
станце према различитим критеријумима, и да се оспособљавају 
да практично примењују знања која из тога произилазе. Они могу 
кренути од разврставања супстанци из свакодневног живота по ра-
зличитим критеријумима (агрегатно стање, проводљивост топлоте 
и електричне струје, магнетна својства, токсичност...). Класифика-
цију чистих супстанци на хемијске елементе и једињења ученици 
би требало да изводе на основу честица које изграђују супстанце. 
Од њих се очекује да предвиђају физичка и хемијска својства суп-
станци на основу електронске конфигурације атома елемената, 
типа хемијске везе, утицаја међумолекулских интеракција, типа 
кристалних структура, итд. У оквиру тих активности ученици би 
требало да примењују правила номенклатуре на примерима неор-
ганских једињења која су учили у основној школи.

У оквиру теме предложена су два демонстрациона огледа. У 
првом огледу се могу упоредити физичка својства (на пример из-
глед, тврдоћа, проводљивост топлоте и електричне струје, магне-
тичност) одабраних метала, неметала и легура (на пример магне-
зијум, гвожђе, бакар, алуминијум, графит, сумпор, јод). У другом 
огледу се могу применити различите методе одвајања састојака 
смеша (декантовање, цеђење, дестилација, испаравање, сублима-
ција, кристализација и одвајање помоћу магнета).

Структура атома

Учећи о структури атома, ученици примењују појмове атом-
ског и масеног броја и релативне атомске масе. Приликом разма-
трања појма изотоп, ученици треба да уоче разлику између појмова 
масени број атома и релативна атомска маса. У оквиру теме учени-
ци сазнају о развоју идеја о атомској структури супстанце, првим 
моделима атома (Томсонов, Радерфордов и Боров модел атома). 

Кључни појам теме је електронска конфигурација атома. 
Због тога је неопходно да ученици усвоје појам и значење четири 
квантна броја, појмове енергетских нивоа, поднивоа и орбитала, 
и принципе изградње електронског омотача (Хундово правило, 
принцип минимума енергије и Паулијев принцип искључења). 
Притом, потребно је да користе шематске записе и дијаграме енер-
гије електрона у атомским орбиталама. Такође, очекује се да при-
казују атоме елемената помоћу Луисових симбола. 

Од ученика се очекује да повезују електронску конфигураци-
ју атома хемијског елемента са положајем елемента у Периодном 
систему и да објашњавају периодичне трендове (атомски и јонски 
полупречник, енергија јонизације, афинитет према електрону, елек-
тронегативност, реактивност), представљене табеларно и графички. 

Хемијске везе и међумолекулске интеракције

Учење појмова ове теме обухвата повезивање својстава суп-
станци са њиховом структуром. Посебно треба истаћи веома малу 
заступљеност слободних атома у природи (племенити гасови). Да 
би се објаснило удруживање атома у стабилне молекуле, односно 
формирање хемијске везе, треба користити пример водоника (ди-
јаграм зависности потенцијалне енергије система који се састоји 
од два атома водоника у зависности од растојања између њих). 
Нови појмови као што су: електронегативност, електронска густи-
на, диполни моменат, геометрија молекула, као и теорија валентне 
везе, продубљују ученичко разумевање својстава супстанци са јон-
ском и ковалентном везом. Ученици треба да буду оспособљени да 
одреде да ли је хемијска веза у супстанцама ковалентна (поларна 
или неполарна) или јонска, да упореде својства једињења са ко-

валентном и јонском везом, а у објашњењима настајања јонске и 
ковалентне везе да користе Луисове симболе. Објашњења грађе-
ња ковалентне везе, поред коришћења Луисових симбола, треба 
засновати на примени принципа Луисове електронске теорије и 
теорије валентне везе. Да би ученици разумели савремене теорије 
ковалентне везе, потребно је визуализовати их кроз различите гра-
фичке приказе, моделе атомских орбитала, компјутерске приказе и 
анимације, доступне на интернету. Учећи о геометрији молекула, 
ученици би требало да користе Луисовe електронскe формулe и да 
геометрију молекула разматрају на основу броја електронских до-
мена (заједнички и слободни електронски парови).

Појмови везани за међумолекулске интеракције важни су за 
објашњење својстава супстанци са ковалентном везом. Очекује 
се да ученици могу на примерима да илуструју међумолекулске 
– Ван дер Валсове интеракције: дипол–дипол, дипол–индуковани 
дипол, тренутни дипол–индуковани дипол и водоничне везе.

При опису типова кристалних структура (атомских, молекул-
ских, јонских и металних), користити што већи број модела кри-
сталних структура, различите илустрације и шеме, да би се код 
ученика створила представа о врстама и структури кристалних суп-
станци, као и јаснија слика о једињењима у природи. Металну везу 
и металну структуру треба описати поједностављеним моделом.

Кроз пројектне задатке ученици се могу обучити да моделују 
хемијске структуре и креирају анимације формирања различитих 
врста хемијских веза користећи доступне софтверске пакете (на 
пример MolView, Blender).

Демонстрационим огледом приказати начин испитивања по-
ларности молекула воде.

Дисперзни системи

Приликом разматрања карактеристика и класификације ди-
сперзних система, требало би да их ученици повежу с примерима 
и њиховим значајем у живим бићима, значајем и применом у лабо-
раторији и свакодневном животу. 

Учење о правим растворима обухвата топлотне ефекте рас-
тварања (топлоту растварања), појам растворљивости, и факторе 
који утичу на растворљивост. У објашњењима ученици би требало 
да користе графички приказ зависности растворљивости различи-
тих чврстих супстанци (соли) у води од температуре (криве рас-
творљивости), укључујући и примере соли чија растворљивост у 
води опада с порастом температуре. 

Појмови грубо-дисперзних и колоидно-дисперзних система 
могу се уводити кроз већи број примера из свакодневног живота, 
али и из хемијске технологије. Очекује се да ученици повезују 
процесе карактеристичне за колоидно-дисперзне системе, као што 
су коагулација и пептизација, са познатим примерима из свакод-
невног живота. Они могу учити о колидима кроз истраживачке 
пројекте због њихове примене у свакодневном животу (лекови, 
намирнице, козметички производи – креме). О својствима колоида 
могу учити кроз проблемскa питања у вези с адсорпцијом јона на 
површини колоидних честица, хидрофилним и хидрофобним свој-
ствима колоида, распршивањем светлости на колоидно дисперго-
ваним честицама (Тиндалов ефекат).

На основу задатих података, ученици рачунају: масени удео 
растворене супстанце у раствору (разблаживање, концентровање 
и мешање раствора), количинску концентрацију и молалност рас-
твора. Учење о колигативним својствима раствора обухвата и из-
рачунавања: температура кључања раствора, температура мржње-
ња раствора и осмотски притисак.

Темом су предвиђена три демонстрациона огледа, од којих 
је први оглед испитивање растворљивости супстанци у зависно-
сти од поларности, при чему наставник треба да укаже на важност 
правилног одабира одговарајућих растварача и услова за раства-
рање супстанци. О топлотним ефектима растварања треба учи-
ти кроз огледе, при чему се препоручује испитивање топлотних 
промена растварањем амонијум-хлорида и натријум-хидроксида 
у води. Ученицима демонстрирати припремање раствора задатог 
квантитативног састава. 
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Хемијске реакције

Као увод у ову тему, ученици треба да понове појам и типове 
хемијских реакција које су обрађивали у основној школи из неор-
ганске и органске хемије. 

Концепт мола ученици даље повезују са појмом моларне за-
премине гаса, а решавањем задатака повезују појмове: количина 
супстанце, бројност честица, маса супстанце, моларна маса суп-
станце и моларна запремина гаса. Рачунања из хемијских формула 
треба да обухвате рачунање елементарног процентног састава је-
дињења и одређивање емпиријске и молекулске формуле једиње-
ња на основу масеног процентног састава и моларне масе. Очекује 
се да ученици пишу хемијске једначине примењујући знање о за-
кону одржања масе, да према хемијским једначинама анализирају 
квантитативне односе супстанци у хемијском систему, да рачунају 
принос хемијске реакције, садржај примеса и да одређују лимити-
рајући реактант.

У области термохемије ученици развијају хемијски речник 
који одговара овој области, формирају појмове: ендотермне и ег-
зотермне реакције, енталпија, стандардна енталпија хемијске 
реакције (реакциона топлота), активациона енергија. При томе 
ученици тумаче термохемијске једначине и на основу њих изводе 
термохемијска израчунавања промене стандардне енталпије хе-
мијске реакције из стандардних енталпија настајања. Хесов закон 
обрадити као један од закона одржања, при чему на основу Хесо-
вог закона ученици могу да изводе комплекснија термохемијска 
израчунавања која ће им бити важна за наставак образовања у 
области природно-математичких, медицинских и техничких наука. 
Такође се уводи појам спонтаности хемијских реакција који се ту-
мачи тиме да се спонтано дешава она промена која је највероват-
нија при чему долази до повећања неуређености система. Управо 
због тога се уводи нова термохемијска величина – ентропија. На-
ставник треба да укаже ученицима на типичне случајеве спонта-
них промена које покрећу пораст ентропије. 

Повезати брзину хемијске реакције са брзином у кинематици 
и на тај начин правити корелацију са физиком, а ученицима омогу-
ћити да разумеју да брзина хемијске реакције представља промену 
концентрације реактаната или производа у јединици времена. На 
одабраним примерима треба графички приказати промене концен-
трација учесника реакције у времену. За објашњење брзине хемиј-
ске реакције и фактора који на њу утичу, користити теорију актив-
них судара. При томе, обавезно користити дијаграме тока хемијске 
реакције. Утицај концентрације реактаната на брзину хемијске ре-
акције ученици треба да тумаче применом закона о дејству маса. 

Хемијски равнотежни систем ученици треба да разумеју као 
стабилну динамичку равнотежу и да га повезују са појмом инер-
ције. Применом Ле Шатељеовог принципа, ученици тумаче утицај 
промене притиска, концентрације учесника реакције и температу-
ре на систем у равнотежи. Појмове егзотермне и ендотермне ре-
акције треба код ученика формирати применом демонстрационих 
огледа, као што су: реакција калцијум-оксида и воде и реакција ба-
ријум-хидроксида и амонијум-хлорида.

Препоручује се да ученици вежбају писање формула и хемиј-
ских једначина применом доступних софтверских пакета (на при-
мер ACD/ChemSketch, Marvin Sketch, BIOVIA Draw ). Демонстра-
ционим огледима треба испитати утицај различитих фактора на 
брзину хемијске реакције, при чему треба да се изведе већи број 
огледа који то потврђују. На пример, утицај природе реактаната 
испитати у реакцији цинка са етанском и цинка са хлороводонич-
ном киселином, као и у реакцији магнезијума са хлороводоничном 
киселином и цинка са хлороводоничном киселином. Утицај кон-
центрације ректаната на брзину хемијске реакције испитати у ре-
акцији цинка са разблаженом и концентрованом хлороводоничном 
киселином.

Киселине, базе и соли 

На почетку изучавања ове теме, ученици треба да се при-
сете поделе супстанци на електролите и неелектролите. Процес 

електролитичке дисоцијације ученици треба да тумаче на основу 
Аренијусове теорије електролитичке дисоцијације и да повезују 
са степеном електролитичке дисоцијације (величином која је мера 
релативне јачине електролита) и количинском концетрацијом рас-
твора. Од ученика се очекује да поред писања једначина у моле-
кулском облику, савладају писање једначина у јонском облику.

Да би ученици разумели Протолитичку теорију киселина и 
база, потребно је на примерима једначина протолитичких реакци-
ја инсистирати на препознавању коњугованих парова и указати на 
појам амфолита. Такође се може очекивати објашњавање киселих, 
односно базних својстава супстанци помоћу Луисове теорије ки-
селина и база, кроз разматрање донора и акцептора заједничког 
електронског пара. 

Ученици треба да усвоје појам јонског производ воде, а за-
тим да повезују концентрацију јона водоника са pH вредностима 
раствора и концентрацију хидроксидних јона са pОH вредностима 
раствора. Инсистирати да користе pH и pOH скале, кроз примере 
решавања задатака. Ученици треба да имају представу о важности 
pH вредности за живе организме, природне појаве, технологију 
(мерење pH вредности у отпадним водама, различитим животним 
намирницама, одређивање pH вредности крви). Демонстрационим 
огледом се може показати испитивање pH вредности водених рас-
твора електролита уз примену одговарајућих индикатора (универ-
зална индикаторска хартија или неки други индикатор укључујући 
и оне екстраховане из различитих природних производа).

Оксидо-редукционе реакције

Оксидо-редукционе реакције ученици треба да схвате као ре-
акције у којима долази до промене оксидационих бројева атома и 
размене електрона између супстанци које реагују. Већ на почетку 
изучавања ове теме, ученици треба да направе разлику у значењу 
и обележавању валенце, коју су савладали у основној школи, и ок-
сидационог броја који се уводи као нови појам. При томе је по-
жељно да ученици одређују оксидационе бројеве атома хемијских 
елемената на основу дате формуле, да уоче промене оксидационих 
бројева, одреде коефицијенте у једначинама оксидоредукционих 
реакција (користећи шеме размене електрона и једначине јонских 
полуреакција) и разликују оксидациона и редукциона средства.

Ученици се уводе у област електрохемије са схватањем да 
ова област хемије разматра хемијске промене проузроковане деј-
ством електричне енергије, при чему електрохемијске реакције 
укључују размену електрона и припадају групи оксидоредукција. 
Очекује се да ученици тумаче процесе (полуреакције) оксидације 
и редукције који су одвојени физички и одигравају се на електро-
дама и да је електрохемијска ћелија систем у коме се одвијају та-
кви електрохемијски процеси, односно процес електролизе. Елек-
тролизу ученици треба да тумаче на конкретним примерима, као и 
да уочавају разлику у производима на катоди при електролизи рас-
топа и воденог раствора натријум-хлорида. На крају, ученици тре-
ба да објашњавају корозију метала као електрохемијски процес у 
коме се метал оксидује ваздушним кисеоником у присуству влаге. 
Очекује се да ученици сагледају проблем корозије метала и њене 
превенције и с теоријског и с практичног аспекта, да наводе при-
мере корозије предмета из околине и предлажу принципе заштите 
метала од корозије (на пример, пресвлачење слојем метала који је 
мање подложан оксидацији са ваздушним кисеоником, итд.).

Неорганске супстанце у неживој и живој природи

Неорганске супстанце у неживој и живој природи је настав-
на тема која има за циљ да ученике уведе у изучавање неорганске 
хемије: шта је предмет изучавања неорганске хемије, o важности 
и заступљености неорганских супстанци у свету око нас, о засту-
пљености елемената у Земљиној кори, атмосфери, живим систе-
мима, о саставу комерцијалних производа који чине неорганске 
супстанце, на чијој се употреби заснива функционисање савреме-
ног друштва. Ученици повезују и у објашњењима користе податке 
о заступљености хемијских елемената, о стабилности изотопа, о 
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природним и вештачки добијеним елементима, о положају елеме-
ната у Периодном систему елемената, налажењу хемијских елеме-
ната у природи као елементарних супстанци и у саставу једињења 
(на пример, кисеоник и азот), или због реактивности искључиво у 
саставу једињења (на пример, натријум и калијум). Тумачењем по-
датака представљених помоћу графикона и дијаграма о заступље-
ности хемијских елемената у свемиру, Земљиној кори, атмосфери, 
и у живим бићима ученици развијају једну од међупредметних 
компетенција – рад са подацима и информацијама. Хемијски са-
став Земљине коре, атмосфере и вода у природи ученици могу по-
везивати са градивом географије. Хемијске формуле неорганских 
супстанци у овој фази учења служе да ученици уоче (не морају 
да их памте) хемијски састав Земљине коре, стена, минерала и 
руда, полудрагог и драгог камења. Уколико у школи постоје збир-
ке минерала, оне се могу показати у склопу разматрања ове теме. 
Ученици разматрају запремински удео гасова у ваздуху, њихово 
порекло и улогу, које се загађујуће супстанце могу наћи у вазду-
ху, о густини ваздуха и промени густине с надморском висином. 
У оквиру теме ученици информативно разматрају податке о води 
као једној од најважнијих неорганских супстанци: распрострање-
ност у природи, биљном и животињском свету; агрегатна стања 
воде; изворска вода; тврда и мека вода; вода за људску употребу; 
специфична својства воде; значај за живи свет. При разматрању за-
ступљености елемената у живим бићима ученици се ослањају на 
познавање једињења која улазе у састав живих бића. Поред најза-
ступљенијих неметала (О, C, H, N) чија се једињења налазе у жи-
вим бићима, они се информишу о биогеним металима (јон гвожђа 
у саставу хемоглобина, калцијума у саставу костију, натријума у 
телесним течностима, магнезијума у хлорофилу итд.).

Ученици могу посматрати демонстрације узорака стена, руда 
и минерала, неорганских супстанци и комерцијалних производа (на 
пример, графит, племенити метали, различите легуре, кухињска 
со, сода-бикарбона, креч, сона киселина, водоник-пероксид, шу-
меће таблете са различитим садржајем јона). Ученици препознају 
неорганске супстанце у саставу грађевинских материјала, вештач-
ких ђубрива, силикона и других материјала. Декларације производа 
су један од контекста за истицање важности познавања хемијских 
симбола и формула, као и пиктограми који упућују како се прои-
звод правилно користи, складишти или одлаже. Тиме ученици ра-
звијају навику да се приликом коришћења одређених супстанци и 
производа придржавају упутстава за употребу и развијају одговор-
ност да адекватно користе и одлажу супстанце (производе).

Водоник, кисеоник и њихова једињења

У оквиру теме ученици повезују стечено знање о структури 
атома, хемијским везама и међумолекулским интеракцијама са 
физичким својствима и физичким променама водоника и кисео-
ника. Ученици разматрају периодичност у хемијским својствима 
и променама елемената, на примерима реакција метала и неметала 
са водоником и кисеоником, и кроз промену својстава хидрида и 
оксида елемената у оквиру истих група и периода. Уз писање од-
говарајућих хемијских једначина и именовање производа, очекује 
се да ученици идентификују тип хемијске везе у производима, да 
претпостављају њихова киселинско-базна својства и да уочавају 
периодичност у промени тих својстава. Од њих се очекује сврста-
вање неорганских једињења у киселине и базе према Аренијусо-
вој, протолитичкој и Луисовој теорији, писање хемијских формула 
и давање назива. У оквиру теме ученици увежбавају номенклатуру 
соли. Кроз целу тему ученици би требало да уочавају периодич-
ност у реактивности елемената и повезаност различитих класа 
неорганских једињења. То би требало да илуструју одговарајућим 
хемијским једначинама. Хемијске једначине би требало да пишу у 
молекулском и јонском облику. Важан ослонац за разумевање са-
држаја теме јесте предложени демонстрациони оглед. На крају ове 
теме, а као увод за следећу, ученици разматрају реактивност еле-
мената на основу њиховог положаја у напонском низу. Редукциона 
својства метала треба да повежу са појмом електродни потенцијал 
и да пишу једначине реакција метала са водом, хлороводоничном 
киселином и воденим растворима соли.

Метали s-, p- и d- блока Периодног система елемената

У оквиру ове теме ученици детаљније повезују претходно 
градиво о структури атома метала, месту метала у таблици Пе-
риодног система елемената, металној вези, металној кристалној 
структури, са физичким и хемијским својствима метала, применом 
и начинима добијања метала. Ради стицања функционалних знања, 
потребно је да ученици разматрају информације о примени метала 
и њихових једињења као комерцијалних производа у различитим 
контекстима, укључујући и повезивање својстава тих супстанци, 
односно производа у чији састав улазе, с њиховим утицајем на 
здравље човека и животну средину. O својствима метала 1. и 2. 
групе и њихових најважнијих једињења ученици би требало да уче 
кроз упоредни преглед, као и да наводе практични значај, односно 
примену једињења (примена шалитре, кухињске соли, гашеног и 
негашеног креча, гипса и баријум-сулфата). Изучавање својстава 
метала p-блока (Al и Pb) обухвата њихова редукциона својства 
(ученици објашњавају реакцију алуминотермије) и амфотерност 
(ученици објашњавају и хемијским једначинама представљају 
реакције метала, њихових оксида и хидроксида са киселинама и 
растворима алкалних хидроксида). Очекује се да ученици именују 
настале соли. Приликом изучавања својстава метала d-блока (Cr, 
Mn, Fe, Cu, Zn и Ag) очекује се да ученици на основу изведених 
огледа и запажања састављају оксидо-редукционе једначине реак-
ција метала (гвожђа, бакра и цинка) са разблаженим, односно кон-
центрованим киселинама чији анјони имају оксидациона својства, 
да закључују шта су производи реакција зависно од концентрације 
киселина (које соли настају, који је оксидациони број метала, који 
се оксиди сумпора и азота издвајају), да ли долази до пасивизације 
метала у контакту с киселинама и од чега то зависи.

Очекује се да ученици хемијским једначинама представљају 
добијање метала из руда. Приликом објашњења зашто су неке тех-
нологије производње метала у елементарном стању прихватљиви-
је од других, ученици треба да разматрају економски аспект прои-
зводње и утицај производње на здравље људи и животну средину.

Очекује се да ученици упоређују физичка и хемијска свој-
ства метала и њихових легура (отпорност на корозију, проводљи-
вост топлоте и електричне струје, ковност, могућност обликовања, 
отпорност на ломове, еластичност, тврдоћа), да описују зашто се 
метали (укључујући и племените) легирају, тј. да повезују с прак-
тичном применом. На различитим примерима легура ученици би 
требало да разматрају везу између њиховог састава и практичне 
примене, али се не очекује да наводе масену процентуалну засту-
пљеност легирајућих елемената.

Важан ослонац у овој теми су два демонстрациона огледа. 
Првим огледом се показује примена технике квалитативне хемиј-
ске анализе у одређивању елемента/јона. Другим огледом се по-
казује оксидационо својство калијум-перманганата односно кали-
јум-дихромата.

Неметали, металоиди и племенити гасови

У оквиру ове теме ученици повезују претходно градиво о 
структури атома, хемијским везама, међумолекулским интеракци-
јама, положају неметала у Периодном систему елемената са ало-
тропским модификацијама, физичким и хемијским својствима не-
метала. Ученици повезују својства елемената и њихових једињења 
са практичном применом. Посебно је важно да у оквиру ове теме 
ученици сазнају о примени силицијума у производњи микрочипо-
ва. Ученици би требало да уоче да хемијски производи предста-
вљају стално окружење савременог човека. У оквиру теме они би 
требало да уче о HCl, NH3, CO, CO2 и SO2 који настају сагоревањем 
фосилних горива и/или у индустријским процесима. Такође, уче-
ници би требало да објасне како се нуспроизводи настали прои-
зводњом метала могу искористити за добијање других супстанци 
које имају мањи негативан утицај на животну средину.

У оквиру теме предложен је демонстрациони оглед којим се 
показује дејство хлороводоничне киселине на калцијум-карбонат 
и натријум-ацетат.
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Неорганске загађујуће супстанце

При разматрању загађивања животне средине ученици би 
требало да сагледају сложеност проблема, да он обухвата узрок, 
интензитет, трајање, здравствене, еколошке, економске, естетске и 
друге ефекте, а да производња хране, енергије, лекова, материјала, 
неопходних за опстанак човека, обухвата поступке и хемијске ре-
акције у којима настају потребни производи, а уз њих и супстанце 
које се могу означити као отпад, а које у већим количинама доспе-
вају животну средину. Потребно је да ученици уочавају да супстан-
це доспевањем у животну средину, зависно од њихових физичких 
и хемијских својстава, могу изазвати промене, мањег или већег ин-
тензитета, као и да почетна промена може покренути серију других 
промена. Ученици би требало да идентификују загађујуће неорган-
ске супстанце које могу изазвати нарушавање квалитета животне 
средине и изворе загађивања, тј. места на којима оне улазе у жи-
вотну средину (димњак, излазне цеви отпадне воде, незаштићене 
депоније отпадног материјала). У разматрању процеса изазваних 
загађујућим супстанцама, важно је да ученици уочавају да се за 
сагледавање њиховог утицаја на животну средину морају узети у 
обзир и бројни природни фактори (промена температуре, кретање 
ваздуха, промена влажности ваздуха, кретање воде, итд.), као и ин-
теракције до којих долази истовременим испуштањем више зага-
ђујућих супстанци, да је потребно пратити међусобну повезаност 
процеса у животној средини, да промена у једном сегменту живот-
не средине изазива одређене промене у свим осталим сегментима. 
У оквиру теме потребно је да ученици разматрају мере које се могу 
предузети у циљу спречавања загађивања ваздуха, воде и земљи-
шта. Кроз пројектне задатке ученици се могу информисати о про-
цедурама складиштења и уклањање отпада из ИТ индустрије.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

У настави оријентисаној на достизање исхода вреднују се 
процес и продукти учења. Приликом сваког вредновања постигну-
ћа потребно је ученику дати повратну информацију која помаже 
да разуме грешке и побољша учење и резултат. Свака активност 
је прилика за процену напредовања и давања повратне информа-
ције (формативно проверавање), а ученике треба оспособљавати 
да процењују сопствени напредак у остваривању исхода предмета. 
Тако, на пример, питања у вези с демонстрацијом огледа, ученичка 
запажања, објашњења и закључци, могу бити један од начина фор-
мативног проверавања. Анализа ученичких одговора пружа увид 
у то како они примају информације из огледа и издвајају битне, 

анализирају ситуације, повезују хемијске појмове и појмове фор-
миране у настави других предмета у формулисању објашњења и 
извођењу закључака о својствима и променама супстанци. Таква 
пракса праћења напредовања ученика поставља их у позицију да 
повезују и примењују научне појмове у контекстима обухваћеним 
демонстрираним огледима, доприноси развоју концептуалног ра-
зумевања и критичког мишљења, и припрема ученике да на тај на-
чин разматрају својства и промене супстанци с којима су у контак-
ту у свакодневном животу.

Праћење напредовања ученика требало би да обухвати све 
нивое презентовања хемијских садржаја: макроскопски, честич-
ни и симболички ниво. Питањима би требало подстицати ученике 
да предвиде шта ће се десити, да оправдају избор, објасне зашто 
се нешто десило и како се десило, повежу различите области са-
држаја, препознају питања постављена на нови начин, извуку ко-
рисне податке, али и да процењују шта нису разумели. Ученике 
би требало охрабривати да презентују, објашњавају и бране стра-
тегије које користе у решавању проблема. Тиме се они подстичу 
да реструктуирају и организују садржај на нов начин, издвајају 
релевантан део садржаја за решавање проблема, цртају дијаграме, 
анализирају везе између компоненти, објашњавају како су решили 
проблем или трагају за различитим начинима решавања проблема. 
Улога наставника је да води питањима или сугестијама резонова-
ње ученика, као и да пружа повратне информације. На основу ре-
зултата праћења и вредновања, заједно са ученицима треба плани-
рати процес учења.

Оцењивање (сумативно проверавање) је саставни део проце-
са наставе и учења којим се обезбеђује стално праћење оствари-
вања циља, исхода и стандарда постигнућа. Ученик се оцењује на 
основу усмене провере постигнућа, писмене провере и практичног 
рада. Важно је да активности ученика у процесу наставе и учења, 
формативног и сумативног проверавања буду усаглашене према 
очекиваним исходима, и да се приликом оцењивања од учени-
ка не очекује испуњавање захтева за које нису имали прилику да 
током наставе развију потребна знања и вештине. Наставник кон-
тинуирано прати и вреднује, осим постигнућа ученика, и процес 
наставе и учења, као и себе и сопствени рад. Преиспитивање на-
ставе према резултатима које постижу ученици је важна активност 
наставника и подразумева промену у методама наставе и учења, 
активностима и задацима ученика, изворима за учење, наставним 
средствима, тако да се ученицима обезбеди напредовање ка бољим 
постигнућима.

Назив предмета СПОРТ И ТРЕНИНГ
Циљ Циљ учења Теорије спорта и тренинга је да ученик континуирано развија знања из области физичке културе са посебним акцентом на 

спорт, у складу са вредностима физичког вежбања и спорта којим се бави, ради очувања и унапређивања способности, здравља и даљег 
професионалног развоја.

Разред Први
Недељни фонд часова 1 час теорије + 2 часа вежби
Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 74 часа вежби

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА/ОБЛАСТ 
и кључни појмови садржаја

– сврсисходно примењује вежбе, разноврсна природна и изведена кретања у складу са 
потребама и спортом којим се бави;
– упореди и анализира резултате тестирања моторичких способности и њихов допринос 
резултатима у спорту којим се бави;
– примењује усвојене моторичке вештине;
– примени стечена знања у спорту којим се бави;
– игра један народни и један друштвени плес;
– поштује и примењује основне принципе процеса вежбања у самосталном вежбању – 
тренирању;
– одговорно се односи према објектима, справама и реквизитима у просторима за 
вежбање;
– примени етичка правила у спорту;
– изабере различите допунске или додатне физичке активности у складу са потребама 
тренинга;
– регулише – дозира ниво оптерећења (обим и интензитет) током самосталног вежба-
ња-тренирања;
– коригује грешке у извођењу покрета и кретања; 
– помаже у организацији школских спортских манифестација;
– користи физичке активности у циљу опоравка и компензаторног вежбања у складу са 
својим потребама у тренингу и очувању здравља;

СИСТЕМ ФИЗИЧКЕ КУЛТРУРЕ И ТРЕНИНГ
Структура физичке културе и основе спорт
Физичка вежба као основно средство и метод у физичкој култури.
Појам и врсте тренинга.
Основна правила и принципи вежбања и структура тренинга (загревање, разгибава-
ње, дисање, дозирање вежбања, смиривање организма).
Структура моторичких способности.
Безбедност у вежбању.

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ И ЗДРАВЉЕ
Физичко вежбање као превенција повреда и деформитета.
Позитивни и негативни аспекти, утицаји спорта.
Утицај спорта на здравље. 
Добробити, вредности физичког вежбања и тренинга.

ИСХРАНА, СУПЛЕМЕНТИ И ПРВА ПОМОЋ У СПОРТУ И ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ

Избалансирана исхрана и здравље.
Енергетске потребе у спорту и узрасту ученика.
Допинг и недозвољена стимулативна средства у спорту.
Повреде у спорту, прва помоћ и збрињавање повређеног.
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– примени принципе здраве исхране;
– примењује правила безбедности у различитим физичким активностима – тренингу у 
школи и ван ње;
– у групним активностима доприноси остваривању заједничких циљева;
– решава конфликте на социјално прихватљив начин;
– при вежбању и кретању уочава и негује естетске вредности;
– избегава активности које имају негативан утицај на здравље и остварења у спорту; 
– анализира позитиван и евентуално штетан утицај спорта којим се бави на сопствено 
здравље;
– примењује друге видове физичког вежбања за опоравак и унапређивање својих спо-
собности у спорту којим се бави;
– храни се у складу са потребама тренажног процеса;
– поштује здравствено-хигијенска и еколошка правила у вежбању;
– разуме штетан утицај допинга и других недозвољених супстанци у спорту;
– примени прву помоћ приликом најчешћих повреда у спорту и вежбању.

МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ И ТЕСТИРАЊА У СПОРТУ
Развој моторичких способности

Тестирања у спорту и физичком васпитању.
Анатомско-физиолошке основе вежби снаге.
Анатомско-физиолошко основе флексибилности.
Физиолошке, биохемијске и психолошке основе издржљивости.
Антропомоторичке основе брзине.
Основи координације.
ЗНАЧАЈ БАЗИЧКИХ СПОРТОВА И ЕЛЕМЕНТАРНИХ ИГАРА У РАЗВОЈУ И 

ТРЕНИНГУ СПОРТИСА
Спортско-техничко образовање

Заједничке карактеристике трчања (биомеханичке основе трчања спринта, трчања 
на средњим и дугим стазама (осцилаторни карактер трчања)).
Облици испољавања брзине у спринту (латентно време моторне реакције, фреквен-
ција покрета, брзина трчања на дистанци).
Комбинација облика испољавања брзине.
Заједничке карактеристике скокова.
Структура атлетских бацања.
Значај акробатике у тренингу спортиста.
Значај вежбања на справама у тренингу спортиста.
Елементи спортске гимнастике као допунски тренинг спортиста.
Елементи атлетике у тренингу различитих спортова.
Основе обучавања кретања у спорту.
Значај спортских игара и њихов утицај на развој способности.
Спортске игре као допунски и компензаторни садржаји тренинга.
Примена елементарних игара у спорту.

РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТИ СПОРТИСТЕ КРОЗ ИГРУ И ПЛЕС
Значај и улога плесова у културном развоју спортиста.
Спортски плес.
Народна кола. 
Друштвени плесови.
Значај плеса као допунског вежбања у усавршавању спортиста.
Полигони као показатељи моторичке образованости и физичке способности.

ЗНАЧАЈ РАЗЛИЧИТИХ ПРОГРАМА ВЕЖБАЊА У СПОРТУ 
Компензаторно-корективни рад

Превенција и корекција наглашене латерализације у спорту.
Корекција лошег држања тела које може утицати на постигнућа у спорту.
Развоју оних моторичких и функционалних способности на које није стављен 
акценат у тренажном процесу одређених спортова.
Санирање лакших спортских повреда путем терапеутских вежби.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

Концепција предмета Теорија спорта и тренинга заснива се 
на јединству часова и тренажног процеса ученика талентованих за 
спорт. Специфичност наставе у Спортској гимназији и спортским 
одељењима у гимназијама огледа се у флексибилности наставног 
процеса и његовом прилагођавању тренажном процесу. Тежиште 
програма усмерено је на когнитивну компоненту развоја уз практи-
чан рад и развој спортске (физичке) и здравствене културе ученика. 

Програм првог разреда базиран је на континуитету усвојених 
знања, вештина, ставова и вредности из основног образовања и васпи-
тања и претпоставкама да ученици спортисти имају виши ниво фи-
зичког образовања (виши ниво моторичких способности, виши степен 
усвојености моторичких умења и знања из спорта којим се баве).

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Дефинисани исходи су основа за планирање наставе и уче-
ња. Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. 
Током планирања рада потребно је одредити временску динамику 
у односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Број часова планира се на основу, процене сложености и те-
жине одабраних садржаја од стране наставника, у складу са трена-
жним потребама ученика. Поједини садржаји могу се планирати 
и реализовати по групама у зависности од спорта којим се ученик 
бави. При избору садржаја вежбања неопходно је избегавати оне 
активности које ремете тренажни процес ученика.

Изабрани садржаји не смеју бити контраиндиковани (уколико 
их има за неки спорт) тренажном процесу ученика.

Пожељно је да се садржаји на практичној настави реализују 
по групама у складу са спортом којим се ученици баве.

У случају одласка ученика на клупске припреме или такми-
чења која захтевају дуже одсуствовање из школе, наставник пла-
нира наставу на даљину применом различитих ИКТ програма и 
платформи, као и менторски рад.

За одређене теоријске теме и области наставник може плани-
рати пројектну наставу. Тему пројектне наставе одређује заједно 
са ученицима, на основу препоручених садржаја и интересовања.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Организациони облици рада су:
1. теоријски часови (37 часова);
2. практична настава и компензаторно – корективни рад (74 

часа);
3. активности у природи. 

1. Теоријски часови
На часовима као и на другим организационим облицима 

рада, посебан акценат се ставља на развијање знања о:
– систему физичке културе (физичко васпитање, спорт и ре-

креација); 
– моторичким и функционалним способностима;
– тренингу и системима тренинга;
– утицају појединих спортова на развој моторичких способ-

ности
– утицају спорта на здравље;
– утицају базичних спортова на развој моторичких способно-

сти и њихов значај у другим спортовима.
– развој мултикултуралности спортисте кроз игру и плес;

2. Практична настава и компензаторно корективни рад

Улога практичне наставе:
– проширивање моторичких знања у односу на спорт којим 

се ученик бави, применом вежбовних активности које ученик не 
упражњава током тренажног процеса;

– унапређивање моторичких и функционалних способности ко-
јима се посвећује мање (или недовољно) пажње у тренажном процесу;

– превенција и корекција наглашене латерализације, лошег 
држања тела и других могућих негативних ефеката „уске специја-
лизације” у спорту;
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– релаксација од свакодневних тренинга и дуготрајног седе-
ња на часовима;

– развој спортске културе (физичке културе).
Практична настава базира се на примени теоријских знања, 

умења и вештина у пракси. Она обухвата:
– развој моторичких способности;
– спортско-техничко образовање;
– компензаторно корективни рад.
а) Програм развоја моторичких способности је саставни 

део годишњег плана рада наставника у складу са тренажним про-
цесом ученика.

б) Спортско-техничко образовање остварује се кроз примену 
програмских садржаја примењујући основне дидактичко-методичке 
принципе и методе рада неопходне за достизање постављених исхода.

Садржаје бира наставник у складу са потребама ученика спор-
тиста. При избору моторичких садржаја наставник се руководи:

– усвојеним моторичким садржајима којима су ученици овла-
дали у основном образовању и тренажном процесу;

– садржајима ове наставне области бирајући кретања и 
спортске дисциплине из базичних спортова (атлетике и гимнасти-
ке), спортских игара и плеса;

– захтевима спорта којим се ученик бави;
– захтевима тренажног процеса ученика.
c) Компензаторно-корективни рад обухвата вежбања ради:
– превенције и корекције наглашене латерализације у спорту 

којим се баве;
– корекције лошег држања тела које може утицати на постиг-

нућа у спорту;
– рад на развоју оних моторичких и функционалних способ-

ности на које није стављен акценат у тренажном процесу спорта 
којим се ученик бави;

– санирања лакших спортских повреда путем терапеутских 
вежби.

3. Активности у природи

Школа може да организује активности у природи у складу са 
рекреативном потребама ученика спортиста:

– излет са пешачењем; 
– зимовање – у складу са тренажним обавезама;
– летовање – у складу са тренажним обавезама (камповање итд.).

Дидактичко-методички елементи
Основне карактеристике реализације наставе: 
– јасноћа наставног процеса; 
– оптимално коришћење расположивог простора, справа и 

реквизита; 
– избор рационалних облика и метода рада; 
– избор вежби усклађен са програмским садржајима и исхо-

дима; 
– функционална повезаност делова часа – унутар једног и 

више узастопних часова одређене наставне теме. 
Избор дидактичких облика рада треба да буде у функцији ефи-

касне организације часа у циљу достизања постављених исхода.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Исходи представљају добру основу за праћење и процену по-
стигнућа ученика, односно креирање захтева којима се може утврди-
ти да ли су ученици достигли оно што је описано одређеним исходом.

У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе физич-
ког и здравственог образовања, наставник подједнако, континуи-
рано прати и вреднује:

1. активност и рад на часовима;
2. достигнути ниво теоријских знања из програма;
3. достигнут ниво постигнућа у области спортско-техничког 

образовања;
4. ниво достигнутости културе понашања у спорту и осталим 

областима физичке културе.

Педагошка документација
Педагошку документацију чине:
– дневник рада наставника;
– планови рада, план рада стручног већа, годишњи план (по 

темама са бројем часова), месечни оперативни план, план ванна-
ставних активности и праћење њихове реализације.

– писане припреме: форму и изглед припреме сачињава 
сам наставник уважавајући: временску артикулацију остварива-
ња, циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку 
структуру часова, запажања након часа; 

– радни картон који садржи податке о стању физичких спо-
собности, оспособљености у вештинама напомене о специфично-
стима ученика и остале податке неопходне наставнику.

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а 
по могућности и електронској форми.

Назив предмета СПОРТ И ЗДРАВЉЕ
Циљ Циљ учења предмета Спорт и здравље је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката спорта и здравог живота, развије знања, 

вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања здравља и културе спорта и вежбања.
Разред Први
Недељни фонд часова 1 час теорије + 2 часа вежби
Годишњи фонд часова 37 часова теорије + 74 часа вежби

ИСХОДИ
По завршетку разреда ученик ће бити у стању да:

ТЕМА/ОБЛАСТ 
и кључни појмови садржаја

– наведе принципе правилне исхране и примењује их у свакодневном животу;
– препознаје ризике неодговарајућих дијета и не примењује их;
– разликује вежбања у спорту од рекреативних вежбања, и планира физичке активности 
у складу са потребама, могућностима и интересовањима;
– критички процени и одабере поуздане информације о вежбању, опоравку и исхрани;
– одабере намирнице које одговарају његовим физичким и умним напорима;
– доведе у везу утицај редовне физичке активности са различитим узрасним карактери-
стикама;
– препозна утицај физичких активности на промене сопственог тела, његово доживља-
вање и развој самопоуздања;
– доведе у везу утицај физичког вежбања на деловање појединих хормона;
– повезује процесе физичког вежбања са репродуктивним здрављем;
– доведе у везу деловање психоактивних супстанци на физичко и ментално здравље, 
појаву зависности и тешкоће одвикавања;
– одупре притиску средине да користи цигарете, алкохол, и дрогу; 
– аргументовано дискутује о манипулацији младима да користе психоактивне супстанце;
– дискутује о утицају медија на формирање идеала физичког изгледа, физичким актив-
ностима, спорту и рекреацији и начину исхране;

ПРАВИЛНА ИСХРАНА И ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ У СПОРТУ  
И РЕКРЕАЦИЈИ 

Увод у програм предмета.
Појам здравља.
Физичка култура као друштвена област. 
Спорт као друштвена област и саставни део физичке културе. Тренинг и такмичење 
као основне карактеристике спорта.
Структура тела, телесна маса, индекс телесне масе, базални метаболизам.
Принципи здраве исхране.
Исхрана младих – намирнице које су према саставу, енергетској вредности и знача-
ју неопходне за физичке и умне напоре. 
Позитиван и негативан утицај медија на избор програма физичког вежбања и 
суплемената – додатака исхрани.
Претерана мршавост и гојазност – ризици и компликације по здравље. 
Дијете и физичко вежбање – врсте, сврха, последице.
Поуздани и непоуздани извори информација о физичком вежбању и спорту.
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– препознаје одговорност државе, школе, медија и спортских клубова у сузбијању кори-
шћења психоактивних супстанци код младих;
– илуструје примером значај спортско-рекреативних активности у превенцији зависно-
сти и њеном превазилажењу;

ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ И РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ 
Спортске и рекреативне активности у различитим узрастима.
Веза спортске и рекреативне активности са полном, емоционалном и социјалном 
зрелошћу.
Медији и њихова улога у формирању идеала физичког изгледа младих данас. 
Физичка активност, физички селф концепт, задовољство сопственим телом и 
интимност. 
Спортско рекреативне активности и њихов утицај на хормоналне промене.

СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ
Како делују психоактивне супстанце на организам младих?
Стимулативна средства у спорту и њихов утицај на организам. Суплементи у 
спорту и рекреацији.
Поводи и разлози за почетак употребе дувана.
Утицај дувана на функционалне и моторичке способности.
Истине и заблуде о алкохолу. 
Алкохол, кофеин и њихов утицај на ефекте тренинга.
Алкохол, кофеин и њихов. утицај на спортски резултат, 
Отворен, вербални, прикривени, неизговорени притисак средине на употребу 
психоактивних супстанци и могући одговори на њега.
Утицај физичког вежбања на одвикавање од психоактивних супстанци.
Физичко вежбање и спорт као фактори превенције употребе психоактивних суп-
станци.
Најчешће повреде у вежбању и спорту.
Штетност преоптерећивања у физичким активностима и спорту.

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 
ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА

Спорт и здравље доприноси остваривању општих исхода 
образовања и васпитања и развоју кључних и међупредметних 
компетенција. 

Програм у првом разреду садржи три наставне области које 
одговарају узрасту ученика, њиховим интересовањима и фонду ча-
сова. Наставне области пружају велике могућности за теоријске, 
практичне и истраживачке активности ученика.

Организациони облици рада

Организациони облици рада су:
1. теоријски часови (37 часова);
2. практична настава и пројектни задаци (74 часа).

1. Теоријски часови

На свим часовима, посебан акценат се ставља на развијање 
знања о:

– Систему правилне исхране и исхрани спортиста, 
– Утицају спорта на здравље са посебним освртом на репро-

дуктивно здравље;
– Утицају психоактивних супстанци на здравље и улога спор-

та у спречавању коришћења истих као и штетности употребе недо-
звољених средстава у спорту.

2. Практична настава и пројектни задаци

Практична настава 

Базира се на примени теоријских знања, умења и вештина у 
пракси. Она обухвата:

– Приказ различитих система вежбања и њихова повезаност 
са посебним начинима исхране (дијетама);

– Истраживања у области спорта и физичке културе (утицај 
различитих вежбања на здравље, утицај допинга у спорту, спорт и 
психоактивне супстанце, помоћ у одвикавању…);

– Заједнички рад на остваривању пројектног задатка који уз 
активно вођење наставника реализују сви ученици.

Пројектни задаци

Препоручени садржаји предвиђених наставних области пру-
жају велике могућности за истраживачке активности, осмишља-
вање пројектног задатка и повезивање са свакодневним животом 
ученика спортиста. Ученици, организовани у групе, бирају коју 
тему ће истраживати и на који начин.

У фази истраживачких активности ученици користе различи-
те технике које одговарају изабраној теми, као што су прикупљање 
доступних података, интервјуисање, анкетирање, биографска ме-
тода, анализа понашања, посматрање и друго.

Уколико је потребно, наставник може да помогне ученици-
ма и да припреми једноставне инструменте за испитивање знања, 
ставова, вредности и да, затим, ученици обраде добијене податке. 
Током истраживања наставник треба да охрабрује активности уче-
ника на документовању њиховог рада.

Код креирања пројектног задатка ученицима треба пружити 
помоћ и подршку, пре свега, у процесу дефинисања проблема на 
коме ће радити, како би се избегло „широко” постављање пробле-
ма и циљева који на тај начин постају тешко оствариви. Задаци не 
треба да буду обимни и сложени. Рад на пројекту је испред самих 
резултата. Ни наставник ни ученици не треба да буду оптереће-
ни резултатима, јер већ сам рад на пројекту доприноси развијању 
компетенција ученика. У том смислу, може се сматрати вредним 
резултатом рада ако ученици на пример, путем истраживања уви-
де сложеност неке појаве, открију међузависност различитих ути-
цаја, дођу до информације да се нико не бави прикупљањем неког 
податка, или до закључка да нпр. млади бирају вежбе на погрешан 
начин, не уважавајући своје потребе и могућности.

Наставник пружа помоћ ученицима у свим фазама рада на 
пројекту подржавајући њихову самосталност и процес документо-
вања.

I. ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Исходи представљају основу за планирање наставе и учења. 
Дефинисани су као резултати учења на крају сваког разреда. То-
ком планирања рада потребно је одредити временску динамику у 
односу на бављење појединим исходима током школске године. 

Број часова планира се на основу процене сложености и те-
жине одабраних садржаја од стране наставника, у складу са по-
требама ученика. Поједини садржаји (пројектни задаци) могу се 
планирати и реализовати по групама. 

Изабрани садржаји не смеју бити контраиндиковани (уколико 
их има за неки спорт) тренажном процесу ученика.

Пожељно је да се садржаји на практичној настави реализују 
по групама у складу са спортом којим се ученици баве.

II. ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Увод у програм 

Уводне активности (могу трајати један до два часа) имају за 
циљ упознавање ученика са програмом и начином рада. За подсти-
цај користити атрактивне информације, актуелне догађаје, видео 
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снимке, сајтове (ученици их могу погледати и на својим телефо-
нима) или кратак опис нпр. неког филма, књиге. Након тога следи 
разговор о утиску, реакцијама ученика на дати подстицај. Разговор 
треба тако водити да ученици схвате да је појам здравља више-
димензионалан и да се односи на физичко, ментално, социјално, 
емоционално и духовно здравље, као и да се њиме бави више на-
ука (медицина, физичка култура, биологија, психологија, социоло-
гија). То се постиже тако што се ученици подстичу да сваком пи-
тању приступе критички са запитаношћу шта је ту појавно, а шта 
суштинско, да ли има манипулације, штетних последица, зашто је 
велики број реклама посвећен неком аспекту здравља људи и др.

Примери за подстицај на разговор:
– Анализа актуелних реклама (њихова учесталост и поруке) за 

различите производе намењене исхрани људи, за суплементе који 
се користе као додаци/замена за исхрану, за лековита средства и др. 

– Феномен Кока Коле – сваке секунде у свету се попије 
10.000 неког безалкохолног пића компаније Кока Кола, укључују-
ћи дијеталну Кока Колу, Фанту и Спрајт.

– Резултати истраживања о физичкој активности деце и мла-
дих (нпр. највећи број ученика IV разреда основне школе у центру 
Београда не уме да се попне на дрво).

– Процене физичког изгледа људи у будућности (закржљали 
труп и ноге од неупотребе).

– Начин бављења спортско-рекреативним активностима у бу-
дућности

– Ко и на који начин форсира идеал мршавости и младалач-
ког изгледа, и ко и на који начин зарађује од дијета, фитнес цента-
ра и програма за повећање мишићне масе? 

– Шта значи добра физичка кондиција? Различити начини те-
стирања физичких способности особе.

У оквиру уводних активности наставник упознаје ученике са 
начином рада, праћењем и вредновањем. Ученике треба упутити 
да разговарају и о начину рада у групи, процесу групног доноше-
ња одлука, правима и одговорностима појединца у групи. 

Наставна тема ПРАВИЛНА ИСХРАНА У ФИЗИЧКОМ 
ВЕЖБАЊУ, СПОРТУ И РЕКРЕАЦИЈИ

Примери за подстицај ученика

Гојазност

Гојазност је медицински проблем који је достигао епидемиј-
ске размере у развијеном делу света. У последњих 50 година број 
гојазне деце се повећао за невероватних 300%! У неким државама 
у Америци свако треће дете је гојазно, а чак 31% има потенцијал 
да то постане. Према последњим статистикама, у нашој земљи је 
у последњих 20 година проценат гојазности порастао за 60%. Ови 
подаци су посебно алармантни код деце школског узраста. Лоши 
ефекти гојазности на здравље су бројни: повећан ризик за кар-
дио-васкуларне болести; висок крвни притисак; дијабетес; пробле-
ми са дисањем; проблеми са спавањем. Гојазност у дечијем узрасту 
је често повезана и са појавом емотивних проблема. Тинејџери са 
вишком килограма имају далеко мање самопоуздања и мање су оми-
љени у друштву. Често се појављује депресија, анксиозност и оп-
сесивно-компулсивни поремећаји. Најуспешнији приступ лечењу 
гојазности подразумева промену начина живота, корекцију исхране 
и повећање физичке активности. Имајући у виду размере проблема, 
не изненађује што се у свим врстама медија налазе бројне поруке 
које препоручују различита средства која брзо и лако решавају тај 
проблем, нпр. „дуго чувана тајна монаха са Тибета” или „за само 20 
минута вежбања, два пута недељно на рекламираној справи нестаје 
и до 5 кг месечно”. Последице неодговарајућих дијета, посебно код 
младих, могу бити озбиљне и угрозити њихово здравље.

Неправилно вежбање

У Србији постоји велики број фитнес центара и клубова у ко-
јима људи све чешће вежбају. То је свакако добро, уколико нема 
услова за вежбање у природном окружењу, али оно што брине 

јесте све више људи који вежбе изводе неправилно. Иако улажу 
велики напор и очекују најбоље ефекте по свој изглед и здравље 
нису свесни да на тај начин могу угрозити кичмени стуб, истег-
нути мишиће или направити микротрауме мишићног ткива. Често 
су вежбачи преамбициозни или нестрпљиви у очекивању ефека-
та вежбања па оптерећење на тренингу повећавају више него што 
је потребно и безбедно. То је један од најчешћих разлога за поја-
ву деформације покрета. Свака вежба има покрете који се изводе 
дефинисаном путањом и изводе је одређене групе мишића. Када 
је оптерећење при вежбању неадекватно, онда долази до нару-
шавања те путање. Тело долази у неправилан положај, а у рад се 
укључују и друге мишићне групе које потпомажу извођење покре-
та како би се он остварио по сваку цену. При томе се губи ефекат 
вежбе, а доводи у питање самоповређивање. Неправилно вежбање 
често је удружено са неправилним дисањем, односно вежбачи не 
усклађују ритам и темпо дисања са ритмом и покретом извођења 
вежби. Уколико се томе дода неправилна исхрана пре и након ве-
жбања, особа може имати више штете него користи од одласка у 
фитнес центар.

Наставна тема ФИЗИЧКА АКТИВНОСТ – СПОРТ И 
РЕПРОДУКТИВНО ЗДРАВЉЕ

Пример за подстицај ученика

Стерилитет

Стерилитет, немогућност да се зачне беба, све је присутнији 
проблем код многих парова у Србији без обзира на то колико има-
ју година. Истраживања показују да чак 400.000 парова у Србији 
има такав проблем. У 40% случајева узрок се приписује мушкарцу, 
исти толики проценат жени, а код сваког петог пара проблем сте-
рилитета постоји и код мушкарца и код жене. Треба имати у виду 
да су различити узроци стерилитета, али, доказано је да понашање 
особе док је млада и још увек не жели потомство има директне 
везе са тим какве ће проблеме имати кад буде желео/ла да га има. 
Код мушкараца, смањена оплодна моћ се повезује са полно пре-
носивим болестима као и са понашањем у коме постоји превише 
алкохола, дувана/дуванског дима, недовољних или претераних 
физичких активности и зрачења у близини гениталија (компјуте-
ри, телефони). Код жена, поред полно преносивих болести, главни 
узрок стерилитета јесте абортус, намерни прекид трудноће.

Наставна тема СПОРТ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ

Пример за подстицај ученика

Прича о Амстронгу

Ленс Армстронг је бивши амерички бициклиста и до сада 
најпознатији у историји тог спорта. Армстронг је освојио седам 
узастопних титула на Тур де Франсу, у периоду од 1999. до 2005. 
године. Али, све титуле су му одузете у октобру 2012. због кори-
шћења недозвољених средстава које имају за циљ јачање психофи-
зичких капацитета особе чиме је себе довео у повољнији положај 
у односу на остале такмичаре. Ленс је тек 2013. признао да је ко-
ристио разне врсте допинга током целе каријере и тада је рекао да 
је „цела његова каријера једна велика лаж”. Занимљиво је да током 
каријере никада није био позитиван на допинг тесту, што указује 
колико је тешко доказивање употребе забрањених супстанци. Дру-
ги бициклисти су често исказивали сумњу да Армстронг користи 
недозвољена средства али нису имали доказе све док то није по-
тврдила светска антидопинг агенција.

III. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА

Исходи су основа за праћење и процену постигнућа ученика, 
односно креирање захтева којима се може утврдити да ли су уче-
ници достигли оно што је описано одређеним исходом.
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У циљу сагледавања и анализирања ефеката наставе настав-
ник подједнако, континуирано прати и вреднује:

I. Активност и рад на часовима;
II. Достигнути ниво практичних и теоријских знања;
III. Активност у истраживачким – пројектним задацима;

Педагошка документација

Педагошку документацију чине:
– дневник рада наставника;
– планови рада, план рада стручног већа, годишњи план (по 

темама са бројем часова), месечни оперативни план
– писане припреме: форму и изглед припреме сачињава 

сам наставник уважавајући: временску артикулацију остварива-
ња, циљ часа, исходе који се реализују, конзистентну дидактичку 
структуру часова, запажања након часа; 

Педагошку документацију наставник сачињава у писаној, а 
по могућности и електронској форми.

4. НАЧИН ПРИЛАГОЂАВАЊА ПРОГРАМА

4.1. Начин прилагођавања програма предмета од значаја за 
националну мањину

У настави предмета од значаја за националну мањину (Исто-
рија, Музичка култура и Ликовна култура) изучавају се додатни са-
држаји који се односе на историјско и уметничко наслеђе одређене 
мањине. Од наставника се очекује да, у оквирима дефинисаног 
годишњег фонда часова, обраде и додатне садржаје, обезбеђују-
ћи остваривање циљa предмета, стандарда постигнућа ученика и 
дефинисаних исхода. Да би се ово постигло, веома је важно пла-
нирати и реализовати наставу на тај начин да се садржаји из кул-
турно-историјске баштине једне мањине не посматрају и обрађују 
изоловано, већ да се повезују и интегришу са осталим садржајима 
програма користећи сваку прилику да се деси учење које ће код 
ученика јачати њихов осећај припадности одређеној националној 
мањини.

5. УПУТСТВО ЗА ОСТВАРИВАЊЕ СЛОБОДНИХ 
АКТИВНОСТИ

Ради јачања образовно-васпитне делатности школе, под-
стицања индивидуалних склоности и интересовања и правилног 
коришћења слободног времена, школа је дужна да реализује сло-
бодне активности, које се спроводе кроз рад у секцијама и ванна-
ставним активностима. Школа својим Школским програмом и Го-
дишњим планом рада дефинише различите активности у складу са 
својим ресурсима и просторним могућностима. 

Активности треба тако организовати да ученици имају што 
више могућности за активно учешће, за креативно испољавање, за 
интеракцију са другим ученицима, коришћење различитих извора 
информација и савремених технологија. Резултате рада ученика у 
оквиру слободних активности треба учинити видљивим јер се на 
тај начин обезбеђује мотивација и задовољство учесника активно-
сти. Бројни су начини на који је могуће то остварити као што су: 
организовање представа, изложби, базара, објављивање на сајту 
школе, кроз смотре стваралаштва, спортске сусрете и друго.

ХОР И ОРКЕСТАР

Свака гимназија обавезна је да организује рад школског хора, 
а поред тога паралелно може организовати и школски оркестар, у 
оквиру обавезних ваннаставних активности. Рад и концертна ак-
тивност хорова и оркестара значајна је зато што утиче на облико-
вање културнoг идентитета шкoлe, пoдршка је рaзвojу културнe 
срeдинe зajeдницe, утиче на формирање будућe кoнцeртнe публикe 
и на тај начин доприноси oчувaњу, прeнoшeњу и ширeњу музич-
ког културнoг нaслeђa.

Због значаја ових ансамбала за ученике, школу и шире, мора 
се водити рачуна да се у време одржавања проба не заказују друге 

активности, односно часови се морају одржавати у континуитету и 
бити део распореда часова школе. 

Певање у хору или свирање у оркестру имају свој образовни 
и васпитни циљ. 

Образовни циљ обухвата развијање слуха и ритма, ширење 
гласовних могућности и учвршћивање интонације, способност за 
фино нијансирање и изражајно извођење, упознавање страних је-
зика, литерарних текстова, домаћих и страних композитора, што 
све води ка развијању естетских критеријума. 

Вaспитни циљ oбухвaтa рaзвиjaњe oсeћaњa припaднoсти 
кoлeктиву – остваривање циљева кроз задовољство у заједничком 
раду; развијање савесности и дисциплине, концентрације и преци-
зности, истрајности и личне одговорности, пoштoвaњa рaзличи-
тoсти и тoлeрaнциje; рaзвиjaњe oдгoвoрнoсти, стицање самопоу-
здања, савладавање треме и развијање вршњачке сарадње на нивоу 
школе, као и способност како се уклопити и као индивидуа стајати 
иза групе.

Позитиван утицај музике на здравље и развој је општепознат 
(психолошки, социолошки, емоционални развој), те певање у хору 
значајно доприноси смањењу стреса, агресивности и побољшању 
здравља и квалитета живота код ученика.

а) ХОР 

Хор може бити организован као мешовити, женски или му-
шки вишегласни хор, на нивоу целе школе. Часови рада су део 
радне обавезе ученика који су прошли аудицију за хор. У односу 
на укупан број ученика, минималан број чланова хора за школе 
које имају до 200 ученика је 30 чланова, а у већим школама (преко 
200 ученика) је 40. 

Рад са хором представља сложенији вид васпитно-образовног 
рада наставника и рачуна се као саставни део обавезне наставе и 
вреднује се као педагошка норма наставника у оквиру обавезне 
двадесеточасовне норме са по 4 часа недељно, односно по 140 ча-
сова годишње.

Репертоар школских хорова обухвата одговарајућа дела до-
маћих и страних аутора разних епоха, народне, пригодне песме 
савремених композитора. У току школске године потребно је са 
хором извести најмање десет вишегласних композиција, acappella 
или уз инструменталну пратњу. При избору песама треба поћи од 
процене гласовних могућности, као и од тема и нивоа сложености 
примерених средњошколском узрасту. 

Начин остваривања програма

Хор формира наставник, на основу провере слуха, гласовних 
и певачких способности ученика, након чега следи разврставање 
певача по гласовима.

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 мо-
гућности ансамбла.

Садржај рада:
– избор чланова и разврставање гласова;
– хорско распевавање (вежбе дисања, дикције, интонације и 

техничке вежбе);
– интонативне вежбе (решавање проблема из појединих дело-

ва хорске партитуре);
– музичка карактеризација ликова и тумачење садржаја;
– стилска обрада дела;
– увежбавање хорских деоница појединачно и заједно;
– реализација програма и наступа хора према Годишњем про-

граму рада школе.
На часовима хора, наставник треба да инсистира на правил-

ној техници певања. Дисање, дикција и артикулација представљају 
основу вокалне технике па тако вежбе дисања и распевавања мора-
ју бити стално заступљене. Услов правилног дисања је и правилно 
држање тела. Потребно је инсистирати на доброј дикцији (зависно 
од стила). Препоручљиво је певање вокала на истој тонској виси-
ни, уз минимално покретање вилице у циљу изједначавања вокала, 
а у циљу добијања уједначене хорске боје. 
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Код обраде нове композиције најпре се приступа детаљној 
анализи текста. Уколико је текст на страном језику, ученици уче 
правилно да читају текст, изговарају непознате гласове и упозна-
ју се са значењем текста. Током анализе текста важно је обратити 
пажњу и на акцентовање речи и слогова на основу дела такта и ме-
лодијског тока. Даља анализа нотног текста и усвајање мелодија по 
гласовима, постиже се на одвојеним пробама по гласовима. Већ у 
овој фази, уз учење нотног текста, треба у учење укључити и дина-
мику и агогику. На заједничким пробама хора, након усвајања ком-
позиције у целости, неопходан је даљи рад на интерпретацији дела. 

Обрађене композиције изводе се на редовним школским ак-
тивностима (Дан школе, Свечана прослава поводом обележавања 
школске славе Светог Саве, Годишњи концерт...), културним мани-
фестацијама у школи и ван ње, као и на фестивалима и такмиче-
њима хорова у земљи и ван ње.

Препоручене композиције за рад хора

Химне: Боже правде, Светосавска химна, Востани Сербие, 
Gaudeamus igitur 

О. ди Ласо: мадригал по избору (Матона миа Кара)
К. Џезуалдо: мадригал по избору (нпр. Sospirava il mio core) 
Хенри VIII: Pastime with good company
Стари мајстори – избор
J. С. Бах – корал по избору (Jesu, meine Freude, Herr, Gott, wir 

loben dich)
J. С. Бах/Ш. Гуно – Аве Мариа (хорска обрада)
Г. Ф. Хендл: арија Алмире из опере Риналдо (хорска обрада)
Ђ. Б. Мартини: Un dolce canto
В. А. Моцарт: Abendruhe
Л. ван Бетовен: канони Glück zum neuen Jahr, An Mälzel
Ф. Грубер: Ариа Nyxта
А. Суливан: The long day closes
Ф. Шуберт – избор (Heilig ist der Herr)
Ф. Шуман – избор (Gute Nacht)
Ф. Лист – Салве регина
Ђ. Верди: Хор Јевреја из опере „Набуко”
А. Бородин – Половетске игре из опере „Кнез Игор”
П. И. Чајковски: избор духовних песама (Свјати боже), Ручи 

бегут звења
Д. С. Бортњански: Избор (Оче наш, Тебе појем, Хвалите го-

спода, химна Кољ Славен)
Чесноков – избор (Тебе појем)
Н. Кедров – Оче наш
А. Ведељ – Не отврати лица Твојего 
Анонимус – Полијелеј – Хвалите имја Господње
С. С. Мокрањац: Одломци из Литургије св. Јована Злато-

устог: Тебе појем, Свјати боже, Буди имја, Алилуја; Тропар св. 
Сави, О светлим празницима; Акатист пресветој Богородици; Ру-
ковети или одломци из руковети по избору и могућностима хора 

K. Станковић: Паде листак, Тавна ноћи, Девојка соколу, Сива 
магла

И. Бајић/К.Бабић: Српкиња 
Кнез М.Обреновић: Што се боре мисли моје (обрада)
Ј. Славенски: Јесењске ноћи
М.Тајчевић: Четири духовна стиха
Џ. Гершвин: Sumertime
Црначка духовна музика: Избор (Nobody knows; Ilija rock)
К. Орф – Catulli carmina (Odi et amo)
K. Золтан: Stabat mater
Д. Радић: Коларићу панићу
М. Говедарица: Тјело Христово
Е. Витакр: Лукс аурумкве (Lux Aurumque)
Г. Орбан: Аве Марија
С. Ефтимиадис: Карагуна

T. Скаловски: Македонска хумореска
Д. С. Максимовић: Девојчица воду гази, Љубавна песма
Ст. М. Гајдов: Ајде слушај Анђо
П. Љондев: Кавал свири, Ерген деда
С. Балаши: Sing, sing
К. Хант – Hold one another
Ф. Меркјури: Боемска рапсодија, We are the champions
Џенкинс: Адиемус
Г. Бреговић: Dreams
Ера: Амено
Непознат аутор: When I fall in love
А. Ли: Listen to the rain
М. Матовић: Завјет, Благослов
В. Милосављевић: Покајничка молитва, Херувимска песма 
Ж. Ш. Самарџић: Суза косова
Н. Грбић: Ово је Србија
С. Милошевић: Под златним сунцем Србије
Обраде песама група Beatles (Yesterday...), Abba…
Обраде српскиих народних песама, песме Тамо далеко, Кре-

ће се лађа Француска, коло Боерка... 
Канони по избору 

б) ОРКЕСТАР

Оркестар је инструментални састав од најмање 10 извођача 
који свирају у најмање три самосталне деонице. У зависности од 
услова које школа има, могу се образовати оркестри блок флаута, 
тамбурица, гудачког састава, хармоника, мандолина као и мешови-
ти оркестри.

Рад са оркестром представља сложенији вид васпитно-обра-
зовног рада наставника и рачуна се као саставни део обавезне на-
ставе и вреднује као педагошка норма у оквиру обавезне двадесе-
точасовне норме наставника са по 4 часа недељно, односно по 140 
часова годишње.

Садржај рада:
– избор инструмената и извођача у формирању оркестра;
– избор композиција према могућностима извођача и саставу 

оркестра; 
– техничке и интонативне вежбе;
– расписивање деоница и увежбавање по групама (прстомет, 

интонација, фразирање);
– спајање по групама (I–II; II–III; I–III);
– заједничко свирање целог откестра, ритмичко – интонатив-

но и стилско обликовање композиције.
У избору оркестарског материјала и аранжмана потребно је 

водити рачуна о врсти ансамбла, а и извођачким способностима 
ученика. Репертоар школског оркестра чине дела домаћих и стра-
них композитора разних епоха у оригиналном облику или прила-
гођена за постојећи школски састав. Школски оркестар може на-
ступити самостало или као пратња хору.

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА

За ученике чије се интересовање и љубав за музику не могу 
задовољити оним што им пружа редовна настава, могу се органи-
зовати додатна настава или секције.У зависности од афинитета, 
креативних способности или извођачких могућности ученика, рад 
се може организовати кроз следеће активности: 

– солистичко певање;
– групе певача;
– „Мала школа инструмента” (клавир, гитара, тамбуре...);
– групе инструмената;
– млади композитори;
– млади етномузиколози (прикупљање мало познатих или го-

тово заборављених песама средине у којој живе).


