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1. ОПШТИ ЦИЉЕВИ
Образовна област Уметности ствара природан оквир за несметано истраживање,
изражавање и комуникацију кроз опажање, имагинацију и стварање, кључне аспекте образовања
у области, и доприносе квалитету учења и у другим образовним областима.
- Препознавање и коришћење различитих форми уметничког истраживања и размењивање
сопствених осећања и идеја у различитим уметничким медијима.
-

Разумевање језика и могућности
различитих медија уметничког истраживања у
традиционалном и савременом контексту.
Стицање осећаја и свести о различитим уметничким вредностима кроз упознавање
традиције и културе свог и других
народа

Образовање и васпитање се остварује са циљем да сваком ученику омогући:
- развој свих аспеката личности, у складу са развојним потребама, потенцијалима и
интересима;
- да упозна себе и да самостално, промишљено и одговорно доноси одлуке које се тичу
сопственог развоја и будућег живота, и промишњено и одговорно учествује у доношењу
одлика друштвених група и заједнице којој припада;
- познавање и разумевање природног и друштвеног окружења, њихове међусобне
повезаности и сопственог места у њима;
- развој осећања припадности социјалним групама и друштву као целини, као и осећање
припадности ширем европском простору.
Наставни план и програм јесте основа за доношење школског програма.
Образовно васпитни рад у школи обавља се у складу са:
- Правилником о плану и програму образовања и васпитања за заједничке предмете у
стручним и уметничким школама ( „Сл.гл.СРС – Просветни гласник― бр. 6/90 и „Сл.гласник РС –
Просветни гласник―, бр. 4/91, 7/93, 17/93, 1/94. 2/94, 2/95, 3/95, 8/95, 5/96,, 2/2002,5/2003, 10/2003,
24/2004, 3/2005, 6/2005, 11/2005, 6/2006, 12/2006, 8/2008, 1/2009, 3/2009, 10/2009, 5/2010, и 8/2010испр.);
- Правилника о наставном плану и програму за стицање образовања у четворогодишњем
трајању у стручној школи за подручје рада култура, уметност и јавно информисање ( „Сл.гл.РС –
Просветни гласник― бр. 9/93, 2/94, 4/96, 19/97, 15/02, 10/03, 7/05, 4/06, 4/07 и 04/09);
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2. ГОДИШЊИ ФОНД ЧАСОВА ОБРАЗОВНО
НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА ПРВОГ И ДРУГОГ РАЗРЕДА

Р.бр

I

Предмет
Нед.
3
2
2
1

Год.
105
70
70
35

Биологија

2
3

70
105

Географија
Физика
Хемија
Математика
Рачунарство и информатика

2
2
2
3
2

70
70
70
105
70

1
2
3
4
5

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Историја
Музичка уметнсот
Физичко васпитање

6
7
8
9
10
11

II
Блок

Нед.
3
2
2

Год.
105
70
70

2

70

2

70

3

105

60

Факултативна настава
1

Цртање и сликање

1

35

1

35

35
35

1
1

35
35

Изборни предмети
1
2

Верска настава
Грађанско васпитање

1
1
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Образовни профил - Ликовни техничар
Годишњи фонд часова по разредиима
Р.
бр

Предмет

I

Нед
1. Историја
уметности
2. Теорија
форме
3. Цртање
4. Сликање

Блок

2
2+2

30+30

II
Год.

Нед.

Блок

Годишње

70

2

70

4+4

280

3+3

210

3+3

210

2+2

140

140
60

4+4

280

5. Вајање
6. Графика
7. Фотографија

2+2

30+30

140
60

8. Основи
технологије и
конзервације

2+2

30+30

140
60

Образовни профил - Teхничар дизајна текстила
Р.
бр
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Годишњи фонд чaсова пo разредимa
I
II

Предмет
Нед

Историја
уметнсти
Цртање и
сликање
Теорија
форме
Обликовање
текстила
Историја
костима
Текстилна
технологија
Преплетаји
тканина

Бл

Год.

нед

Бл.

Год.

2

70

2

70

4+4

280

4+4

280

2+2

30+30

140
60
6+6

60+60

420
120

2+2

140

2+2

140

2+2

140
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Образовни профил - Техничар дизајна графике
Р.бр

Предмет

4.

Историја
уметности
Цртање и
сликање
Теорија
форме
Фотографија

5.
6.

1.
2.
3.

7.

Годишњи фонд часова по разредима
I
II
Нед
2

Бл

4+4
2+2

30+30

Год.
70

Нед
2

280

4+4

Бл.

Год.
70
280

140
60
2+2

20+20

Писмо

2+2

20+20

Обликовање
графике
Технологија
штампе

6+6

20+20

2+2

140
40
140
40
420
40
140

Образовни профил - Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Р.
бр

Предмет

1.

Историја
уметности
Цртање и
сликање
Теорија
форме
Фотографија

Годишњи фонд часова по разредима
I
II
Нед

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Бл

Год.

Нед

2

70

2

70

3+3

210

3+3

210

Писмо
Нацртна
геометрија
Техничко
цртање
Обликовање

2+2
2+2

140
140

Познавање
материјала
Моделовање

1+1

2+2

30+30

140
60

1+1

30+30

70
60

Бл.

Год.

2+2

26+26

140
52

3+3

20+20

210
40
70

20+20

210
40

3+3

КОМПЕНЗАТОРНИ ПРОГРАМИ
У школи тренутно не постоји потреба за компезаторним програмима, те се такви
програми/активности за подршку учењу за ученике из осетљивих група не организују.
Уколико се јави потреба за истим, школа ће израдити компезаторни програм у циљу
додатне подршке и унапређивања квалитета пружања образовно-васпитног процеса, што ће се
анексирати
кроз
Школски
програм
и
Годишњи
план
рада
школе.
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3. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ЗА ПРВИ РАЗРЕД
С Р П С К И
Ј Е З И К
К Њ И Ж Е В Н О С Т
Ред.
Број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Књижевност

И
Свега
66



2
3

Увод у проучавање књижевног дела (природа и
смисао књижевности; структура књижевног дела;
дела за обраду)

Књижевност старог века (основне информације
о развоју, врстама, тематици и особеностима
књижевности старог века)
 Средњовековна књижевност (почеци словенске
писмености, рад Ћирила и Методија; Сава
Немањић; Слово љубве, Похвала кнезу Лазару)
 Народна (усмена) књижевност (народна
књижевност: појам, битне одлике, основне теме и
мотиви, уметничка вредност и значај; народна
поезија и значај у животу и историји српског
народа)
 Хуманизам и ренесанса (хуманизам и ренесанса у
Европи и код нас и главни представници – појам,
особености, значај)
 Барок и класицизам (барок и класицизам и њихови
главни представници у Европи и код нас – појам,
особености, значај)
 Лектира (Данте Алигијери; Данило Киш; избор из
поезије савремених песника)
Језик (општи појмови о језику; језички систем и науке
које се њиме баве; фонетика; правопис)
Култура изражавања (усмено изражавање; писмено
изражавање)

12

10

11

11

11

6
5
25
14

Укупно
105
Годишњи фонд часова је 105 (3 часа недељно); за обраду 82, за обнављање 23 часа.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о
српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и
продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и
читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних
дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса
у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
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Задаци:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе
језика). Ученици треба да:
 овладају знањима о српском књижевном језику;
 стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја;
 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа;
 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне,
културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем
толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и
других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и
афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:
 упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште
књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине
посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје
српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса
који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих
жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
 усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
 оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и
за развијање самосвести и личне одговорности;
 подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;
 развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци.
Ученици треба да:
 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени
стечених знања;
 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања
сложеним и обимним знањима;
 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
 развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;
 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна
баштина;
 буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I разред
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
А. КЊИЖЕВНОСТ
I. УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ КЊИЖЕВНОГ ДЕЛА
Природа и смисао књижевности
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Књижевност као уметност; књижевност и друте уметности; усмена и писана књижевност;
улога књижевне уметности у друштву, књижевност и проучавање књижевности, науке о
књижевности; теорија, историја књижевности и књижевна критика.
Уметнички доживљај, утисци, разумевање, сазнавање и доживљавање уметничких вредности
у књижевном делу.
Тема, мотиви, фабула и сиже у књижевном делу.
Тема (наслов — однос према теми); мотив (мања тематска јединица); фабула и сиже.
Лик у књижевном делу.
Лик, карактер, тип и портрет.
Мисли и идеје у књижевиом делу.
Идеје/МИСЛИ, поруке, смисао књижевноуметничког дела, мисли и идеје — побуђене и
развијене у читаоцу.
Композиција
Композиционе целине (на примерима лирског, епског и драмског дела).
Језик књижевноуметиичког дела
Језик и књижевној уметности (уметност речи) и језичко општење изван књижевног дела.
Дела за обраду
Сунце се девојком жени — лирска народна песма
Бановић Страхиња — епска народна песма
Хасанагиница — народна балада
Девојка бржа од коња — народна
Лаза Лазаревић: Први пут с оцем на јутрење — уметничка приповетка
Антон П. Чехов: Туга — новела
Иво Андрић: Беседе приликом примања Нобелове награде
О причи и причању
II. КЊИЖЕВНОСТ СТАРОГ ВЕКА
Основне информације: о развоју, врстама, тематици и особеностима књижевности старог
века.
Еп о Гилгамешу
I
Хомер — Илијада (одломак — VI певање)
Библија — из Старог завета — Легенда о потопу
III. СРЕДЊОВЕКОВНА КЊИЖЕВНОСТ
Почеци словенске писмености; значај рада Ћирила и Методија и њихових ученика.
Најстарија словенска писма (глагољица, ћирилица). Најстарији споменици јужнословенске
културе (Башћанска плоча, Самуилов натпис, Брижински споменици, Мирослављево
јеванћеље). Св. Сава: Житије св. Симеона (одломак) — Болест и смрт св. Симеона.
Јефимија: Похвала кнезу Лазару
Деспот Стефан Лазаревић: Слово љубве
IV. НАРОДНА (УСМЕНА) КЊИЖЕВНОСТ
Народна књижевност и њен значај у животу и историји српског народа. Народна поезија као
усмена историја вишег реда у формирању и трајању историјске свести (са ширим избором
усмене поезије и прозе).
Српска дјевојка — народна песма
Урош и Мрњавчевићи — народна песма
Кнежева вечера — народна песма
Косовка девојка — народна песма
Марко пије уз рамазан вино — народна песма
Диоба Јакшића — народна песма
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Ропство Јанковић Стајана — народна несма
Бој на Мишару — народна песма
Усмено предање о св. Сави (избор)
V. ХУМАНИЗАМ И РЕНЕСАНСА
Хуманизам и ренесанса у Европи и код нас — (појам, особеност, значај).
Франческо Петрарка: Канцонијер (избор оонета)
Виљем Шекспир: Ромео и Јулија
Марин Држић: Дундо Мароје (одломак)
VI. БАРОК И КЛАСИЦИЗАМ
Барок и класицизам и њихови главни представници у Европи и код нас.
И. Гундулић: Осман (одломак из I певања)
Молијер: Тврдица
VII. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На делима која су предвиђена за изучавање у овом разреду понављају се, проширују,
усвајају и систематизују основни књижевнотеоријски појмови.
Лирско, епско, драмско песништво. Лирске („женске―) и епске (јуначке) песме. Врсте
народне лирске поезије, тематски кругови епске поезије Лирско-епска песма, балада.
Епска поезија
(Одлике и подела на стих и прозу). Епска поезија у стиху: епска песма, еп (епопеја). Епски
јунак.
Епска поезија у прози: приповетка, новела, роман.
Драмска поезија
(Одлике, подела): трагедија, комедија, драма у ужем смислу.
Стих и проза
Метрика, хексаметар, десетерац, цезура.
Средства уметничког изражавања
Епитет, поређење, персонификација, хипербола, градација.
Хуманизам, ренесанса, петраркизам, барок, класицизам.
Б. ЈЕЗИК
I. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик и комуникација.
II. ЈЕЗИЧКИ СИСТЕМ И НАУКЕ КОЈЕ СЕ ЊИМА БАВЕ
Језик као систем знамова.
Фонетика и. фонологија. Гласови и фонеме. Слог.
III. ФОНЕТИКА
Гласовни систем српског књижевног језика (понављање и утврђивање систематизације
гласова и њихових карактеристика).
Гласовне промене.
Акценат (место, квантитет и квалитет акцентованих слогова).
IV. ПРАВОПИС
Основни принципи правописа српског књижевног језика.
Писање великог слова.
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В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Изражајно казивање напамет научених краћих прозних и дијалошких текстова. Рецитовање
стихова. Усвајање ортоепске норме и књижевног акцента.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Акцентовање речи и обележавање акцентских целина Правописне вежбе: писање великог
слова. Стилске вежбе: сажимање пименог састава уз појачавање његове информативности,
отклањање сувшиних речи и неприкладних израза.
Домаћи писмени задаци (читање н анализа на часу). Четири писмена задатка годишње.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је
тако да је за подручје књижевност издвојено окo 60 одсто, а за друга два (језик и култура
изражавања) око 40 одсто часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 одсто часова. Осталих 30 одсто
часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано
- у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену
начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и
лектира),
а
обухватају
књижевнотеоријско
и
књижевноисторијско
проучавање
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су
елементи опште лингвистике и правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог
изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи
задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња
наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета (историје, сродних
општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекароммедијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима
ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом (просветним
саветницима за српски језик и књижевност); такође је корисна сарадња наставника и са
одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним
новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа,
облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање хитних задатака и садржаја
програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање
одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности,
примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних
наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и
методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и
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индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуалнографичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне
врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и
телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава
условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и
функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и
кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотецимедијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и
библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог
предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних
извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у
виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и
садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи
фонд часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног
годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између
часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су
структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања
књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су
основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени
су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада
различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и
ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до
данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела
у I разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела
(књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског проучавања,
карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни
разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у
књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се
систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и
студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим
стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од
претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:
- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног
дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
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књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела;
дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња,
јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм,
телевизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују,
ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици
зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре књижевноуметничког дела и
књижевних методологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега
треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена
дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа
књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а на
којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи
и примену експликативног методичког система када се мора чути наставникова реч, и то
најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим
ситуацијама у којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне
информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика
каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног
програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба напоменути да се из
лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ
књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући
ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ
је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно
социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално
повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи
појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у
уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са
одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и
методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и
знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје
општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика,
треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом
реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском
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књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма
укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не
обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике.
Посебан је значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да
би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан
однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли
током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању
раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ
речено, о усвајању једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и
језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета.
Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила
књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске
функције језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе
изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији,
синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје
књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен
правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског
и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај
начин што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка,
анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили.
Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици
интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и
умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог
изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених
облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима
демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати
индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати
његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се
ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не
обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу
прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог
састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда
појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста.
Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези
с књижевним делом из програма за одређени разред.
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И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник
одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог
састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте
треба понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима
изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку
мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи
одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која
чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени
задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене
том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати
ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила.
После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав
одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у
писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао утисак
да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час
израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом
задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе изражавања ученика.
Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно
време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање већег броја
краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама
наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и
анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и
коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник
даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – примерених
могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини
облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
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hotel accommodation, making inquieries

7

7
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3

4

5

6

7

8
9

Unit 3 Growing up
Past Simple , used to
Topics – Schools and Education, first day at school,
describing a photo, anecdotes
Unit 4 Inspiration
Past Continuous and Past Simple, phrasal verbs
Topics – music and literature, eureka moments, the
importance of sleep, retelling past events, describing
pictures
Unit 5 No Place like Home
Comparative and Superlative of Adjectives, Relative
Pronouns
Topics – homes, houses and gardens, informal emails,
modern homes, describing a picture
Unit 6 Eat up!
Countable and Uncountable Nouns, Quantifiers
Topics – Food and Drink, types of diets, eating out,
healthy eating
Unit 7 Look to the Future
Going to and will, adverbs of probability, First
Conditional
Science and technology, ecology and environment, fortune
telling, life of Nostradamus, talking about probability

8

10

8

8

8

Selected Material

6

Test Papers

8
Укупно

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
- Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако.
- Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном,
образовном и јавном контексту.
-Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном
контексту.
- 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
- Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима
преовлађују фреквентне речи и интернационализми.
- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре,
обавештења, кратке новинске вести ).
- Разуме једноставне личне поруке и писма.
- Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима,
упутства о руковању, етикете на производима, јеловник и сл.).
3. Област језичке вештине – ГОВОР
- Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).
- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.
- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.
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- Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
- Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).
- Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места,
осећања).
- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона,
детаљних упутстава.
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама.
-Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре.
- Има углавном јасан и разумљив изговор.
- Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору.
- Примењује основну правописну норму.
- Користи неутралан језички регистар.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Годишњи фонд часова је 70, (2 недељно); за обраду 48 за обнављање 22. Koристи се
Success pre-intermediate textbook/workbook.
Настава се реализује у учионици са целим одељењем, уз коришћење аудио и видео
уређаја.

И С Т О Р И Ј А
Ред.
Број

1

2

3

4

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Увод (Историја као наука и наставни предмет:
историја као процес и наука о прошлости, извори,
историја код античких и средњовековних аутора,
модерна исрторијографија)
Праисторија (Основне одлике друштвено-економских
односа у првобитним људским заједницама; зачеци
класног раслојавања. Појава племенских савеза.)
Стари век (Настанак и развој старих цивилизација;
друштво и државе старог истока,Грка и Рима; религија
и културно наслеђе старих народа)
Средњи век (Велика сеоба народа;Настанак феудалних
односа у западној Европи;Зачеци робне привреде у
Западној Европи; Државна организација у западној
Европи; Особености развоја друштваи државе у
Византији;Особености развитка исламског друштва и
државе; Религија и њен утицај на средњовековни свет;
Средњевековна култура;Досељавање и покрштавање;
Развој
феудалних
држава
Јужних
Словена;
Средњевековна култура Јужних Словена и њихових
суседа;Османлијска освајања на Балкану)

Свега

1

2

10

28

21

5

6

Нови век (Привредни развој од краја 15. до краја 18.
века;Нове појаве у култури и религији Западне Европе:
Развој капиталистичке привреде, друштва и државе од
краја 18. до средине 19. века; Буржоаске револуције и
појава нације;Раднички покрет и социјалистичка
мисао; Обележје културног развоја;Јужнословенски
народи и њихови суседи под османлијском влашћу
и стварање националних држава; Облици отпора и
карактер оружаних устанака;Јужнословенске земље
под влашћу Хабзбурговаца и Млечана)
Систематизација
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5
Укупно

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске
свести; разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и
улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и
проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање
савременог света; унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у
савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности
изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и
свести о важности неговања културно-историјске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
- стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској,
друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и
процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;
- поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;
- разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и
глобалне историје;
- развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;
- буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у
различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово
повезивање са претходним историјским знањем;
- буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;
- повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;
- буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном
животу;
- унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност,
образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);
- развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;
- развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.

-

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде
прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје треба
прилагођавати ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник
има слободу да сам одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући
циљ и задатке предмета.
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-

-

-

-

-

-

-

-

Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика
постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају
(археолошка налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим
садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени наставни
садржаји из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем
разноврсних извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке
литературе, ученицима пруже могућност да стекну јасну представу о прошлости народа
коме припадају, али и окружења у коме живе: какав им је био начин живота и које су
значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у
подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји
треба да буду представљени као „прича‖, богата информацијама и детаљима, како би
историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично.
Настава би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе не само о
томе шта се десило, већ и зашто се десило и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима,
и она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су
сазнали ван ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања
наставника имају подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке
свести, како у фази утврђивања и систематизације градива, тако и у обради наставних
садржаја. У зависности од циља који наставник жели да оствари, питања могу имати
различите функције: фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање
поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, као што су
семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи‖ у свом уму, у чему
велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других
извора историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали,
музејски експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете
установама културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава
ученицима да на очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји
одвијали, олакшавајући им праћење промена на одређеној територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе
(беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика.
Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему,
где су знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност
и условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор
и време. Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница, јер
оно има најкраће трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и
вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и
примена дидактичког концепта мултиперспективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из
сродних предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно
коришћење информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење
Power point презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда
реферата и матурског рада).
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М У З И Ч К А

У М Е Т Н О С Т

Ред.
Број
1

Музика старог света

1

2

Музика средњег века

1

3

Музика ренесансе

2

4

Барок

4

5

Бечка класика

5

6

Романтизам

9

7

Музика 20. века

4

8

Музика у Србији у 19. и 20. веку

7

9

Упознавање музичке литературе

2

Укупно
Годишњи фонд часова је 35 (1 недељно);

35

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета је развијање свести о значају и улози музичке уметности у развоју
цивилизације и друштва; стицање знања о основним музичко-теоријским појмовима, формирање
музичког укуса, развијање навике слушања вредних музичких остварења и унапређивање
извођења музичких примера у складу са способностима ученика.
Задаци наставе су да ученици:
прошире знање о музичко-теоријским појмовима;
стекну знања о музици различитих епоха;
оспособе за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и култура у домену
музике;
развију навике слушања музике, формирају музички укус и оспособе се за разумевање музиког
дела;
упознају изражајна средстава музичке уметности;
буду оспособљани за разликовање музичких стилова;
буду оспособљени да препознају и именују основне музичкие елементе који се односе на
динамику,темпо,облик дела;
унапреде способност разликовања боје звука инструмената;
разумеју однос између избора извођачког састава и садржаја музике;
буду оспособљени да препознају најзначајнија музичка дела по епохама;
буду оспособљени, у складу са способностима, за извођење одабраних композиција.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I разред
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Историја музичке уметности и инструмената
Развој инструмената.
Развој музике.
Развој нотног писма.
Ударачки инструменти.
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Мембранофони.
Мембранофони народни.
Идиофони.
Идиофони народни.
Инструменти на фрескама и минијатурама.
Развој музике
Настанак музике старе цивилизације: Грчка и Рим.
Порекло и извори музике Словена.
Средњевековна једногласна музика.
Музика у Византији.
Средњевековна музика у Србији
Средњевековна духовна музика западне Европе.
Творци духовних песама и сачувани рукописи у нас.
Примери за слушање у оквиру назначених тема за обраду:
Грегоријански корал;
Органум;
Адам де ла Ал: Игра о Робену и Маркони;
Кир Стефан: Српкиња сили.
Извођење музике певањем и свирањем
Примери за певање:
Химна Светом Сави — Ст. Мокрањац;
Што ми омилело нане — Србија (Пирот);
Пуче пушка Јагодо — Србија (Космет);
Рујна је зора — Србија (Војводина);
Ој, овчаре — Србија (Хомоље);
Цвеће цафнало Србија (Космет);
Јесам ли ти јелане — Ст. Мокрањац;
Попутница — Ј. Шлезингер;
Ко ће као љубав — В. Ђорђевић;
Ода радости — Л. Ван Бетовен;
Поранила девојчица — Србија (Војводина);
Јана шета по Градини — Србија (двоглас);
Текла вода текелија — Србија.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Музичка уметност је логичан наставак предмета музичка култура из основне школе, с тим да се
овај предмет у средњем образовању првенствено базира на упознавању и проучавању
најзначајнијих музичких дела из светске и наше литературе, везаних за поједину епоху и њене
карактеристике. Као примери за слушање музике одабрана су дела композитора који овековечују
време у коме су живели и своје музичко стваралаштво. Значајно место имају солисти и ансамбли
који та дела репродукују.
За реализацију садржаја програма неопходно је да постоји опремљен кабинет (или
специјализована учионица), са клавиром (или другим основним инструментом) и квалитетним
аудиовизуелним средствима. Савремена школа условљава осетљиву и скупоцену опрему која не
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сме да се стално преноси из учионице у учионицу и тако уништава. Савремена настава захтева од
наставника да сва потребна средства припреми пре часа за употребу.
Сви садржаји који се остварују првенствено се базирају на доживљају музичког дела, упознавању
његовог ствараоца и карактеристикама епохе којој дело припада. То се реализује првенствено
преко слушања музике тј. директног доживљаја музичког дела.
Наставниково усмено излагање треба да послужи као информација и инспирација за слушање
музике које је централни део часа (20 одсто излагања, 60 одсто слушања - у фрагментима или у
целини зависи од примера, али 20 одсто закључивања - разговор са ученицима или понављање
слушања одређених делова композиције или целине).
Програм је конципиран према историјско-стилским раздобљима, које у излагању треба
ограничити на најбитније елементе, а слушању музике дати примарно место. Директним,
сугестивним и интересантним излагањем наставник треба да ученике оспособљава да активно
слушају музику, како би могли да на одабраним примерима развијају музичку меморију, естетски
укус, препознају дела и инструменте, осећају музичку форму, значај и карактеристике стила и
композиторовог стваралаштва.
Певањем и свирањем садржаја народног и уметничког стваралаштва култивисати вокалне и
инстртументалне способности ученика уз продубљивање знања о нашој уметничко и народно
музичкој баштини. Поред предложених примера наставник може да одабира и друге садржаје
сродног карактера и порекла у складу са вокално-извођачким способностама својих ученика.
Неговати групно и поједаначно певање, са и без инструменталне пратње.
Код слушања музике првенствено усмеравати ученике на доживљавање музичких садржаја
(мелодије, хармоније, форме итд.).
Код слушања музике настојати да се одабере пример који може да се слуша у целини (један цео
став, краћу увертиру, итд), да ученици доживе целину и схвате музичку форму. Одабирати
музичке примере са великом пажњом и умешношћу. Дела, која је својом дужином немогуће на
једном школском часу саслушати, изнети у одабраним, карактеристичним фрагментима, које
можемо повезати усменим образложењем.
У програму је наведено много више музичких дела него што је могуће саслушати и усвојити.
Због тога из наведених примера наставник прави сопствени избор који ће ученици саслушати и
усвојити као примере за одређени правац, епоху итд. Остала дела која ученици нису слушали, а
налазе се у програму несврсисходно је меморисати, сем у врло изнимним случајевима.
Епоха се повезује са предметима сродних садржаја у том разреду, на темељу корелације
(књижевност, ликовна уметност, историја итд.) и тако даје глобални увид у време када је дело
настало. Свако дело које се слуша требало би поновити неколико пута са новим задацима.
Ученике треба упутити и на праћење музичких садржаја кроз савремене облике медија у
слободно време ван школе. Организовање посете концертима, оперским и балетским представама
је добра прилика да се садржаји предмета надограђују у директном контакту са музичарима и
музиком. Уколико то дозвољавају могућности треба неговати сарадњу са музичким школама и
другим установама које се баве музиком. Кроз ваннаставне активности и факултативну наставу
могу се осмишљавати и организовати разноврсни видови музичких активности, који су значајан
допринос културној и јавној делатности школе и личном усавршавању ученика који се њима
баве, као и онима који их слушају (хор, ансамбли, оркестри, концерти...).
У зависности од услова васпитно-образоване установа формира се хор, оркестар или камерни
састав (дуо, трио, квартет или октет) од ученика свих разреда. Њихов рад треба организовати
континуирано током целе школске године по дефинисаном распореду. Своје умеће ученици
показују на јавним наступима, концертима и приредбама у школи и ван ње.
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Ф И З И Ч К О
Ред.
број

1.

2.

3.

4.

5.

В А С П И Т А Њ Е

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Упознавање са планом и програмом.
Значај физичке активности за очување и унапређење
здравља
АТЛЕТИКА
Трчање: усавршавање технике трчања на кратке и
средње стазе: на 100 м - ученици и ученице; на 800 м ученице и на 1000 м- ученици; штафета 4 х 100 м –
ученици и ученице.
Скокови: скок удаљ рационалном техником.
Бацање: бацање кугле „рационалном‖ техником
(ученици 5кг,ученице 4кг.). Такмичење у атлетским
дисциплинама.
СТОНИ ТЕНИС
Основи технике:основни ударци,сервис.
Тактика,пропозиције,правила и систем такмичења.
СПОРТ ПО ИЗБОРУ ( ОДБОЈКА)
Понављање и учвршћивање раније усвојених
елемената игре. Даље проширивање и продубљивање
техничко-тактичке припремљености ученика у складу
са изборним програмом .
Учествовање на одељењским, школским и
међушколским такмичењима.
ТЕСТИРАЊЕ
За праћење телесног развоја и физичких способности
служи батерија тестова која обухвата:
-за телесни развој (телесна висина и тежина);
-за брзину (трчање 30 м);
-за експлозивну снагу ногу (скок у даљ);
-за равнотежу (стајање на клупици за равнотежу);
- за гипкост (дубоки претклон)
-за координацију (бацање и хватање лопте у одређеној
временској јединици);
-за репетативну снагу руку (згибови);
-за издржљивост (трчање 500,800 м).

УКУПНО ЧАСОВА:

СВЕГА

1

16

17

28

8

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
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Задаци наставе физичког васпитања су:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.

СТРУКТУРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
Развијање физичких способности;
Спортско-техничко образовање;
Повезивање физичког васпитања са животом и радом
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања предвића се:
1. Развијање основних елемената физичкох способности ка- рактеристичних за овај узраст и пол,
као и елемената моторне уме- шности који служе као основа за повећање радне способности, неговање здравља и напредовање у спортско-техничком образовању;
Превентивно-компензацијски рад на спречавању постурал- них поремећаја;
Оспособљавање ученика за самостално неговање и само- контролу физичких способности и
здравља.
Програмски задаци одрећују се индивидуално, према полу, узрасту и физичком развоју сваког
појединца, на основу оријента- ционих вредности, које су саставни део Упутства за вредновање и
оцењивање напретка ученика, као и јединствене батерије тестова и методе за њихову проверу и
праћење.
Спортско-техничко образовање реализује се у I, II и III ре- зреду кроз заједнички програм
(атлетика, ритмичко-спортска гим- настика, вежбе на справама и тлу) и кроз програм по избору
учени- ка. У IV разреду спортско-техничко образовање реализује се кроз програм по избору
ученика.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
I разред
( 2 часа недељно 70 годишње)
А. ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ
Вежбе обликовања)
Вежбе корективне гимнастике
Тестови моторичких и функционалних способности
Вежбе снаге без и са малим тржинама
Трчање на кратке стазе(од 30 до 100 м.
Истрајно трчање
Вежбе гипкости;
Полигони из препоручених наставних садржаја
„Аеробик― или слична вежбања по избору
1. АТЛЕТИКА
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У свим атлетским дисциплинама треба радити на развијању водећих моторних особина за
дату дисциплину.
Трчање
Усавршавање технике трчања на кратке и средње стазе
Скокови
скок у даљ рационалном техником
скок увис једном од рационалних техника
2. АЕРОБИК
вежбе без реквизита уз музику
класични аеробик - аеробик са кореографијом
вежбе за јачање мускулатуре без реквизита, са манжетнама за доње екстремитете и бучицама
вежбе без реквизита са доста поскока и скокова
3. РИТМИЧКО - СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
За ученике и ученице
3.1 Вежбе без справа - просте вежбе
Замаси:
- целим телом у све три основне равни, трупом, рукама, ногама у све три основне равни.
Ходање и трчање:
гимнастичко ходање и трчање.
Положаји на тлу:
положаји у клеку и седу, лежању у упору и на лопатицама.
3.2
Вежбе без справа - сложене вежбе
Таласи:
целим телом бочни таласи напред, назад; чеони таласи;
таласи једном и обема рукама.
Скокови суножним одразом:
скок са згрченим предножењем једне или обе ноге;
скок са заножењем обе ноге
скок са предножним разножењем;
скок са бочним разножењем.
Равнотежа:
Ставови на две ноге (положаји у успону на две ноге): ―фиксирани‖ и ―пролазни‖.
Ставови на једној нози:
вежбе по избору у предњој, бочној и задњој равнотежи.
Окрети:
прости окрети на две или једној нози за 45, 90, 180 и 360 степени (истоимени и разноимени).
окрети предножењем и одножењем (заножењем) замахом слободне ноге и једној равни (чеоној
или бочној);
окрети кружним замахом:
истоимени окрет са згрченим одножењем слободне ноге,
разноимени окрет са згрченим одножењем слободне ноге.
Полуакробатске вежбе - котрљања:
колут напред и назад;
поваљка напред до става у упору на грудима;
поваљка напред преко рамена и спојено колут напред.
Састави без реквизита:
један састав од 16 тактова без музичке пратње
један састав од 24 такта са одговарајућом музичком пратњом.
3.3 ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
3.3. 1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
Премет странце удесно, премет странце улево, вага преткло- ном и разножењем и сп.
Постављањем руку на тло и одразом стај- не ноге колут напред.
3.3.2. . Прескоци
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За ученице: коњ у ширину, висине 110 цм, згрчка и разношка За ученике: коњ у ширину, висине
120 цм, згрчка и разношка
3.3. 3. Греда
За ученице:
Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одско- ком у упор јашући; окрет за 90
степени до седа јашућег бочно-хват испред тела; предножити високо (издржај); замахом ногама
уназад до упора чучећег (или ослонцем стопала иза тела прећи у упор чу- чећи); чучањ,
предручити; усправ, одручити; ходање у успону до краја греде; вага претклоном и заножењем,
усклон, одручити; са- скок јелењи, завршити боком поред греде.
4. КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.3
Вежбе за отклањање лордозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
5. СПОРТСКА ГРАНА ПО ИЗБОРУ
Ученици се на основу својих способности, интересовања и могућности школе опредељују
за једну спортску грану у којој се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током
целе године. То могу да буду: ритмичко - спортска гимнастика и народни плесови, пливање,
одбојка, кошарка, клизање и друге спортске гране где ће бити задовољавајућа безбедност ученика
од спортских и других повреда с обзиром на специфичност средње школе коју похађају.
Програмске садржаје одређује предметни наставних уважавајући пол, узраст и специфичности
наставе у музичкој и балетској школи.
Да би се избор остварио свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за
реализацију бар четири спортске гране.
На почетку сваке школске године наставничко веће стручног актива наставника физичког
васпитања утврђује спортске гране за које ученици могу да се определе. Ученици се за изабрану
спортску грану опредељују као одељење у целини.
Минимални образовни захтеви /провера/
Атлетика:трчање на 100 м, скок увис или удаљ.
Вежбе на справама и тлу:
Ученици: наставни садржаји програма вежби на тлу, прескока,
Ученице: наставни садржаји програма вежби на тлу и греде
Ритмичко спортска гимнастика:
Ученице: један састав од 24 такта са одговарајућом музичком пратњом.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи,
стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса
физичког васпитања:
- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;
- заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и
потребама;
- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања;
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Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитиво
утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које
негативно утичу на здравље.
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном
образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко
васпитање, у овим школама, значајно је за активнан опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ;
мерење и тестирање;
практична настава .
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се
реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом.
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени,
базен, клизалиште, скијалиште).
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада
утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа
наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде
појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се
одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено
за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко фаспитање
дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве
школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским
играма
Уместо програма ''вежби на справама и тлу'' које није могуће реализовати због недостатка
адекватног простора (фискултурне сале) и одговарајућих справа за вежбање, реализује се програм
''стоног тениса''.
Школа не располаже фискултурном салом, тако да се већи део програма реализује на
отвореном простору ( спортски терен и парк ''Чаир''), а у зимском периоду и у случају лоших
временских прилика, у одговарајућим учионицама.
Зависно од интересовања ученика, део наставе се реализује на базену и клизалишту
СЦ.''Чаир''.
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Б И О Л О Г И Ј А
Ред.
Број

1

2
3
4

5

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Основни појмови и принципи екологије(дефиниција и
значај
екологије,биотоп,популација,биоценоза,екосистем,одн
оси исхране,метаболизам екосистема,биосфера и
животне области)
Заштита и унапређивање животне средине(појам
загађења, загађивање воде,ваздуха,земљишта,хране и
радијација,бука и уређење средине)
Заштита природе(Заштита природе и уређење средине)
Садржаји из биологије(карактеристике живота, грађа и
састав ћелије,метаболизам,генетика)
Садржаји из бионике(увод и биокибернетику и
бионику,биоархитектура,роботика,дизајн у
бионици,генетика и бионика,методологија
пројектовања бионичких система)
Укупно

Свега

13

2
20
35

35
105

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, општу научну и jeзичку
писменост, да развију способности, вештине и ставове корисне у свакодневном животу и раду, да
развију мотивацију за учење и интересовања за биологију као науку уз примену концепта
одрживог развоја, етичности и права будућих генерација на очувану животну средину.
Задаци наставе биологије су да ученици:
-

-

усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за професионални развој
и наставак школовања;
разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за формирање
сопствених и општих норми понашања према средини у којој живе;
стекну способност интегративног-мултидисциплинарног приступа наставним садржајима;
развију способности посматрања, уочавања, упоређивања и анализирања;
развију способност логичког, критичког мишљења, закључивања и решавања проблема;
развију способност за рад у тиму, самовредновање, самостално презентовање резултата
рада и вршњачко учење;
прихвате да су очување природе и заштита животне средине, поштовање и чување
националне и светске културне баштине, одговорно коришћење природних ресурса и
заштита животиња њихови приоритетни задаци;
развију свест о важности здравља и практикују здраве стилове живота;

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I ОСНОВНИ ПОЈМОВИ И ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГИЈЕ
Предмет проучавања, значај екологије и нивои организације живог света.
Услови живота и појам еколошких фактора.
Адаптација на различите услове живота. Животна форма: појам, примери и класификација.
Животно станиште.
Појам и особине популације.
Животна заједница (биоценоза) као систем популација и односи организама у биоценози.
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Екосистем као јединство биотопа и биоценозе и односи у екосистему. Класификација
екосистема.
Биосфера - јединствени еколошки систем Земље. Процеси кружења воде (хидролошки
циклус), угљеника, азота, фосфора и сумпора.
Животне области. Област мора и океана. Област копнених вода. Сувоземна област живота.
II ЗАШТИТА, УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Концепт одрживог развоја.
Еколошке промене у природи под утицајем човека. Промене физичких услова средине.
Подизање насеља и услови живота у градовима. Генетички и здравствени ефекти нарушавања и
загађивања животне средине.
1. Загађивање и заштита животне средине
Појам, извори и врсте загађивања животне средине. Ефекти загађивања.
Извори и класификација загађивача ваздуха. Најзначајнији загађивачи ваздуха. Ефекти
загађивања ваздуха на живи свет и материјална и културна добра. Мере заштите ваздуха од
загађивања.
Врсте и извори загађивања вода. Заштита вода од загађивања.
Извори загађивања земљишта. Заштита земљишта од загађивања.
Извори загађивања хране. Адитиви. Контаминанти хране. Пестициди.
Заштита хране од загађивања.
Извори и врсте радијације. Природна и вештачка зрачења.
Извори буке. Деловање буке на организам човека и животиња. Вибрације.
Мере заштите од буке и вибрација.
2. Систем праћења загађивања животне средине (мониторинг систем)
3. Уређивање средине и изградња простора
Принципи и методе планирања и уређивања простора. Еколошке основе просторног
планирања и уређења простора. Екологија предела.
III ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
Проблеми угрожености и заштите живе и неживе природе. Савремени приступ и могућности
заштите угрожене флоре, фауне и животних заједница. Могућности ревитализације екосистема и
предела.
Национални паркови и природни резервати.
IV КАРАКТЕРИСТИКЕ ЖИВОТА
Биолошки системи и управљање биолошким системима (ћелија, ткива, систем органа,
организам).
V БИОЛОГИЈА ЋЕЛИЈЕ
Хемијски састав ћелије. Органска и неорганска једињења која учествују у изградњи ћелија.
Грађа ћелије и функција ћелијских органела.
Деоба ћелије, значај ћелијске деобе, регулација деобе и последица неконтролисаних деоба тумори.
VI МЕТАБОЛИЗАМ
Дефиниција метаболизма и значај за живи свет.
Типови исхране живих бића. Фотосинтеза и њени продукти. Значај за живот на Земљи.
Хемосинтеза. Дисање.
VII ЖИВОТНИ ФЕНОМЕНИ КОЈИ ПРОИСТИЧУ ИЗ МЕТАБОЛИЧКИХ ПРОЦЕСА
Енергетика човечијег организма.
Улога нервног и мишићног система у процесу рада.
Улога кардиоваскуларног и респираторног система у процесу рада.
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VIII ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НАУКЕ О НАСЛЕЂИВАЊУ
Молекулске основе наслеђивања.
Нуклеинске киселине и њихова основна структура. Репликација ДНК. Врсте и функције РНК.
Биосинтеза протеина.
Гени. Дефиниција гена.
Основна правила наслеђивања.
Извори генетичке варијабилности.
Утицај средине на изазивање наследних промена.
Хромозоми човека. Детерминација пола човека.
Болести које настају као последица промене генетичког материјала.
Генетичко саветовање и рано откривање наследних болести као битан социјални фактор.
Генетичка условљеност понашања људи (интелигенција, ментални поремећаји).
Генетички инжењеринг и значај за човека.
IX БИОКИБЕРНЕТИКА И БИОНИКА
Задаци и принципи бионике. Повезивање знања из области биологије са истраживањима у
области технике (електротехника, машинство, архитектура, дизајн).
Анализа основних облика у природи. Анатомске основе грађе биљака, животиња и човека.
Повезивање спољашње и унутрашње грађе живих бића са средином и условима живота.
Еколошке адаптације. Анализа прилагођености живих бића средини у којој живе. Промене
биолошких система изазване променама фактора средине. Коришћење тих знања у пројектовању
(архитектура и дизајн).
Еволуционе адаптације. Анализа промена насталих код живих бића у току њиховог
еволуционог развоја (анатомске и физиолошке промене).
Принципи природног одабирања.
Анализа основних облика кретања — пливање, лет, пузање, ход, котрљање. Објашњење
основних феномена везаних за покрете. Приказ моделирања различитих облика кретања.
Методологија пројектовања бионичких система.
Неки технички резултати бионике. Биолошки инжењеринг (примери).
Медицински инжењеринг (ортозе, протезе, неуролошке протезе).
Нови материјали. Утицај на пројектовање и дизајн.
Роботика.
Биоархитектура.
Место и улога дизајна у бионици. Како знања из техничких и биолошких дисциилина утичу
на дизајн.
Психолошки фактори који одређују место и улогу дизајнера у изградњи социјалне, урбане и
радне средине.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма наставног предмета биологије имају општеобразовни и стручни
карактер и треба да допринесу формирању опште културе ученика и његовом професионалном
развоју. Истовремено, структура програма даје основу за боље разумевање садржаја стручних
предмета.
Програм је структуиран тако да су поједине области подељене на наставне теме, које
представљају логичке целине. Наставне теме су рашчлањене на наставне јединице у оквиру којих
се ближе одређују конкретни наставни садржаји. Број часова потребних за реализацију наставне
теме (обрада новог градива, понављање, вежбање, систематизација) одређује наставник.
За реализацију програма веома је важно добро планирање и припремање наставног
процеса. Под тим се, између осталог, подразумева превасходно израда глобалног (годишњег) и
оперативних (месечних) планова рада.
Приликом реализације програма потребно је водити рачуна о циљевима и задацима
наставе, узрасту ученика, њиховом претходно стеченом знању и корелацији биологије са другим
наставним предметима..
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Уколико се настава реализује у школи, најадекватнији објекат за то је кабинет. За
реализацију програма биологије неопходно је да школа обезбеди минимум наставних средстава,
што је предвиђено и регулисано Правилником о нормативу школског простора, опреме и
наставних средстава..
Савремени наставни процес биологије захтева од наставника пуну ангажованост и
перманентан рад на личном стручном усавршавању. Под тим се подразумева похађање
адекватних акредитованих семинара и праћење савремене научне и стручне опште биолошке и
методичке литературе.

Г Е О Г Р А Ф И Ј А
Ред.
Број

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Увод (стицање знања о основним појмовима, појавама
и процесима у области друштвене географије)
Становништво, религија, култура (предмет
проучавања демографије, извори података о
демографским појавама, пораст, кретање и
2
територијални размештај светског становништва,
културни развој-религије и језици света и друштвено
економски развој)
Насеља (положај, типови и функционална
3
класификација насељља, урбанизација, конурбације и
мегалополиси)
Политичке и економске карте света (савремена
политичка карта света, глобализација и глобални
процеси, индустријски развој, Европска унија и остале
4
ваневропске економске и политичке интеграције,
економски макроенергени света, мултинационалне
компаније)
Укупно
Годишњи фонд часова је 70 (2 часа недељно)
1

Свега
2

20

8

40

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе географије је стицање знања и објашњења о савременим друштвено географским
појавама,процесима и објектима као и општа и посебна знања о светској привреди и њеним
фундаменталним везама са становништвом и природном средином.Настава географије треба да
допринесе стварању реалне и исправне слике Србије у светским размерама по свим темама
иаспектима друштвене географије.
Задаци наставе географије су вишеструки.Кроз наставу географије ученици развијају знања и
разумевања о
- основним појмовима ,појавама ипроцесима из области друш.гео.
-позитивним и негативним утицајима човека на природну средину
-међународним односима и глобалној међузависности у савременом свету
-порасту, кретањима и територијалном размештају светског станов.
-научним достигнућима и технолошком напретку и њиховом утицају на друштвене промене у
свету
-међународним организацијама као оквируза решавање економских, социјалних, културних и
хуманитарних проблема у савременом свету.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни програм друштвене географије тематски је конципиран и у складу са савременом улогом
географије у средњем стручном образовању.У конципирању наставних садржаја наставник треба
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да
води
рачуна
о:општим
циљевима
и
задацима
средњег
стручног
образовања,образовним,васпитним и функционалним задацима савремене наставе гео.,уважавајући
систем гео. као научне дисциплине,постизању боље равнотеже између узрасних способности
уч.,условима у којима се реализује предмет и расположивим наставним средствима.Увођење
ученика у наставне садржаје почиње дефинисањем предмета проучавања,поделом и значајем
друш.гео и и њеним местом у систему наука.Садржаји из географије становништва осмишљени су
тако да се њиховом обрадом укаже на најважније демографске проблеме савременог
света.Тежиште обраде треба да буде на основним карактеристикама демографског развоја и
мерама које се предузимају у циљу превазилажења постојећих разлика у појединим регијама света
као целине.Неизбежна је употреба географских карата које представљају значајно средство
комуникације у свим сферама
друштвеног живота.Функционална картографска писменост је неопходна у образовно-васпитном
раду наставника географије на свим типовима часова.У географији насеља потребно је нагласити
утицај фактора природне средине на генезу,распрострањеност и изглед насеља,функционалну
поделу насеља,урбанизацију као светски процес и њене последице.
Географске садржаје наставних тема је важно прилагодити развојним способностима
ученика,потребама њиховог уже стручног образовања и њиховим интересовањима.Ове садржаје
треба растеретити фактографије и бројчаних података.Кроз дате тематске целине ученике треба
упознати са савременом политичком картом света,указати на процесе интеграције и
глобализације савременог света.Тежиште треба да буде на организационим и интеграционим
процесима у Европи и одређивању места и улоге наше земље у овим процесима.Потребно је
објаснити улогу,значај и видове деловања Светске банке, ММФ-а и Уједињених нација на
глобалном нивоу, и указати на улогу и односе Србије у овим организацијама.Привредне
карактеристике света се изучавају уз уважавање географских законитости и указивање на
проблеме и фазе развоја привреде у свету и у Србији.Ученике упознати са развојем, размештајем
и организацијом производње највећих мултинационалних компанија,индустријских
зона,технолошких паркова и индустријских регија.Пољопривреду треба аналитички изучавати,уз
уважавање физичко-гео. и друштвених фактора.Неопходно је нагласити проблеме
водоснабдевања и исхране светског становништва.Важно је поменути најекономичние видове
саобраћаја и најфрекфентније саобраћајнице који имају значај за повезивање и међународну
размену у свету као целини и у Србији.Указати на видове туризма и на најразвијение туристичке
регије у свету и у Србији.Кроз ове садржаје наставник може да сагледа обим и квалитет
самосталног рада сваког појединца,тако што ће ученици урадити кратке презентације
интересантних туристичких дестинација при чему ће користити стечена знања и умења
постављена задацима наставе географије.

Ф И З И К А
Ред.
Број

1

2

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Физика и њене методе
Физика – фундаментална природна наука.Физика и
остале науке. Физичке величине. Мерење.
Експеримент. Теорија. Физички закони и принципи.
Јединице физичких величина(основне јединице
SI).

8

Простор, време, кретање
Вектори и основне операције са векторима.
Референтни системи. Вектор положаја. Равномерно и
неравномерно кретање( праволинијско и
криволинијско ). Тренутна брзина. Убрзање. Кружно
кретање. Класични принцип сабирања брзина (

9

36

3

4

5

6

7

Галилејев принцип релативности
).
Сила и енергија
Импулс и сила. Основни закон класичне механике .
Закон акције и реакције- Основна једначина динамике
( ma = F1+ F2+ ....). Инерцијални и неинерцијални
системи референције. Скаларни и векторски производ
вектора.Појам о динамици ротационог кретања. Оса
ротације. Динамика кружног кретања. Центрипетална
сила( сателити, И космичка брзина ). Рад као скаларни
производ. Сила. Енергија. Укупна енергија у
механици( кинетичка и потенцијална
Релативистичка механика
Контракција дужине, дилетација временских
интервала. Релативистички закон слагања брзина.
Зависност m = m (v ) . Везе енергије и масе ( E = m c2 )
Силе и безвртложна поља
Врста и подела физичких поља. Њутнов закон
гравитације. Гравитационо поље., Јачина, потенцијална
енергија и потенцијал гравитационог поља.Кулонов
закон. Електростатичко поље. Јачина, потенцијал,
флукс. Електрични капацитет. Енергија
електростатичког пља у равном кондензатору.

12

3

13

Закони одржања
Општи карактер закона одржања. Закон одржања
импулса (кретање ракете ). Закон одржања момента
импулса
(пируета, 2. Кеплеров закон ). Закон
одржања енергије у класичној физици ( 2. космичка
брзина ).Унутрашња енергија. Промена унутрашње
енергије и И принцип термодинамике.Закон одржања
масе и наелектрисања у класичној
физици.Релативистички закон одржања масе и
енергије. Описивање кретања законима одржања:
еластични и нееластични судари, потенцијалне криве,
потенцијалне јаме и потенцијалне баријере.

8

Физика великог броја молекула
Макроскопска тела као скупови великог броја
молекула. Величина молекула. Чврста тела. Кристали.
Еластичност чврстих тела. Хуков закон. Течности.
Узајамно деловање течности. Површински напон.
Гасови. Основна једначина кинетичке теорије гасова.
Авогадров закон. Средња вредност кинетичке енергије
молекула и температура идеалног гаса. Једначина
идеалног гасног стања. Дискусија једначионе идеалног
гасног стања- закони идеалних гасова. ( БојлМариотов, Гејл-Лисаков, Шарлов ).

17

Укупно

70
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености и знања
о физичким појавама и процесима и оспособљавање ученика за примену знања у струци и
свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самостални рад,
формирање основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
 развију природно – научну и техничку писменост;
 стичу знања о основним физичким појмовима значајним за струку и разумеју осноне
физичке законе;
 развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких
закона;
 стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;
 развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;
 схвате значај физике за технику и природне науке;
 развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;
 стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограниченошћу и одрживом коришћењу;
 развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
 развијају радне навике, одговорност систематичност, прецизност и позитиван став према
учењу
Физику је нужно представити као живу, недовршену науку, која се непрекидно интезивно
развија и мења, а не као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и модела.
Зато је потребно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем,
заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет.
Треба имати у виду међусобну повезаност садржаја програма различитих предмета, на првом
месту повезаност програма физике, хемије и биологије, али и програма стручних предмета
чији се садржаји ослањају на појмове и законитости из физике.
Механика је прва област физике коју је човек почео да развија. У ову област се уводе и њој
развијају појмови који су од значаја за тумачење не само механичких појава, већ и појава и
процеса у другим областима физике и технике. На пример, појам масе, силе, енергије, рада,
закона одржања. Познавање механичких појава и механичких својстава тела користи се у
пракси и свакодневном животу и омогућава безопасно кретање транспортних средстава и
пешака.
Електромагнетизам пружа теоријски оквир за разумевање и објашњење многих појава и
процеса не само у другим областима физике, већ и у домену технике где електромагнетне
појаве имају примену. Развијање основних појмпва из ове области, као што су наелектрисање
и његова својства у стању мировања и кретања, затим електрично и магнетно поље омогућава
разумевање многих апстрактних појмова у области савремене физике. Познавање
електричних и магнетних својстава материјала омогућава боље разумевање њиховог значаја
за развој нових технологија а самим тим и значај физике за појединца и друштво у целони.
Данас не можемо да замислимо ни једну сферу живота без оптике – медицина и технологија
са свим могућим врстама сензора са неким оптичким елементом, пренос података системима
оптичких влакана, продирање све дубље у космос најсавременијим земаљским и космичким
телескопима.
Изучавањем структуре материје ученик може разумети појам атома, молекула, кристала, као и
појаве у микросвету и својства материјала. Упознаје предности и недостатке коришћења
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ласерског зрачења, радиоактивних супстанцији, нуклеарне енергије. Свестан је утицаја који
савремена физика има у медицини, технологији и свакодневном животу.
Изућавање астрономије омогућује ученику пре свега разумевање последица појава ротације и
револуције Земље, као и разумевање физичких појава и закона који одређују структуру и
кретање планета, Сунчевог система, звезда и галаксија. Астрономија указује на неопходност
развоја технологије како би се постигли захтеви истраживања свемира, и подстиче ученика на
апстрактно размишљање у процесу примене физичких закона на космичким размерама.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Физику је нужно представити као живу, недовршену науку, која се непрекидно интезивно
развија и мења, а не као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и модела.
Зато је потребно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем,
заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет.
Треба имати у виду међусобну повезаност садржаја програма различитих предмета, на првом
месту повезаност програма физике, хемије и биологије, али и програма стручних предмета
чији се садржаји ослањају на појмове и законитости из физике.

Х Е М И Ј А
Ред.
Број

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Основни хемијски појмови (хемијски симболи,
релативна атомска и молекулска маса, одмеравање
9
различитих количина супстанце)
Хемијске реакције (хемијско рачунање, брзина
хемијске реакције, хемијска равнотежа, испитивање
2
7
утицаја концентрације и температуре на брзину
хемијске реакције)
Раствори (раствори, киселине, алкалије, електролиза,
припремање раствора одређене концентрације,
3
11
одређивање киселости и алкалности киселине
индикатором)
Метали (опште особине прве, друге и треће групе,
4
реакције магнезијума, алуминијума, натријума са
5
киселинама и алкалијама)
Прелазни елементи (опште њихове карактеристике,
5
2
растварање соли прелазних елемената)
Неметали (елементи 4. 5. 6. и 7. групе, реакција хлора,
6
5
сумпора и фосфора са ваздухом и водом)
Структура и реактивност органских једињења
7
(структура органских молекула, хемијске особине,
28
реакција на засићене и незасићене угљоводонике)
Хемијски аспекти загађивања животне средине
8
3
(загађивање атмосфере, воде и земљишта)
Укупно
70
Годишњи фонд часова је 70, (2 недељно); за обраду 45 за обнављање 25 (понављање,
рачунске вежбе, писане вежбе и експерименталне вежбе)
Настава се изводи са целим одељењем у учионици. За све трогодишње и четворогодишње
стручне и уметничке школе у којима се хемија изучава само у првом разреду са 2 часа недељно
1
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе хемије je развој практичне и функционалне хемијске писмености као
оспособљавање за примену хемијских знања у свакодневном животу и у струци, оспособљавање
за реша вање проблема у новим и непознатим ситуацијама, развој општих когнитивних и
комуникацијских способности и развијање одговорног односа према себи, другима и животној
средини.
Задаци наставе хемије су да ученици:
– развију хемијску писменост и способност комуникација у хемији до нивоа практичне и
функционалне писмености;
– развију функционални систем хемијског знања као подршке за изучавање стручних
предмета;
– разумеју однос између структуре супстанци, њихових свој става као и могућности
њихове примене, посебно у области струке;
– оспособе се за претраживање хемијских информација при меном савремених
информационих технологија;
– разумеју основе научног метода у хемији;
– разумеју основне хемијске концепте;
– разумеју значај хемије и хемијске производње за савремено друштво и одрживи развој;
– развију свест о повезаности хемије у систему природних наука са техничкотехнолошким, социо-економским и друштвеним наукама;
– развију одговоран став према коришћењу супстанци у сва кодневном животу и
професионалном раду;
– буду оспособљени за заштиту од потенцијалних ризика у хемији и науче да адекватно
реагују при хемијским незгодама у свакодневном животу;
– развију осетљивост за проблеме и способност решавања проблема;
– развију одговорност, систематичност, прецизност у раду и позитиван став према учењу;
– развију свест о сопственом знању и потреби за перманент ним хемијским образовањем;
– унапреде сарадњу и тимски рад.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I РАЗРЕД
(2 часа недељно, 70 часова годишње)

ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ
Врсте супстанци. Грађа атома, атомски и масени број. Хемијски симболи и формуле.
Релативна атомска и релативна молекулска маса. Хемијске везе (јонска и ковалентна).
Демонстрациони огледи
– састављање модела молекула.
ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ
Растворљивост. Масени процентни садржај раствора и количинска концентрација
раствора.
Демонстрациони огледи
– припремање раствора одређеног масеног процентног садржаја и количинске
концентрације.
ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ
Хемијске реакције (аспекти хемијских реакција: топлотни ефекти и брзина реакције).
Хемијске једначине. Основни типови хемијских реакција: анализа и синтеза. Повратне хемијске
реакције. Раствори електролита: киселина, база и соли. pH вредност.
Демонстрациони огледи
– кретање честица као услов за хемијску реакцију: реакција између гасовитог амонијака и
гасовитог хлороводоника;
ХЕМИЈА ЕЛЕМЕНАТА И ЈЕДИЊЕЊА
Стабилност атома племенитих гасова. Примена племенитих гасова. Упоредни преглед и
општа својства елемената 17. 16. 15. 14. 13. и 12. групе Периодног система елемената. Упоредни
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преглед и општа својства елемената 1. и 2. групе Периодног система елемената. Опште
карактеристике прелазних метала и њихова примена у струци. Својства атома угљеника.
Класификација органских једињења. Општа својства органских једињења. Основни типови
реакција органских једињења. Општа својства основних биолошки важних једињења (аминокиселина, протеина, угљених хидрата, триацилглицерола, витамина) од значаја за струку.
Демонстрациони огледи
– реакција магнезијума и алуминијума са сирћетном киселином;
– дејство сирћетне киселине на предмете од бакра;
– припремање пенушавих освежавајућих пића;
– електролиза цинк-јодида и доказивање скроба раствором јода;
– растварање скроба у топлој и хладној води;
– згрушавање протеина лимунском киселином.
ХЕМИЈСКИ АСПЕКТИ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Загађивање атмосфере, воде и тла. Извори загађивања. Пречишћавање. Заштита и
одлагање секундарних сировина
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Током реализације наставног програма хемије неопходно је имати у виду високи
дидактички потенцијал хемије као наставног предмета и когнитивне узрасне карактеристике
ученика, те сходно томе активности ученика и наставника у наставном процесу ускладити са
дефинисаним циљевима и задацима наставе. Посебну пажњу треба обратити на коришћење
интерактивних метода наставе и учења због њихове високе образовне и мотивационе вредности у
свим сегментима наставе. Садржаји програма хемије су организовани тако да се у првом разреду
изучавају садржаји опште, неорганске и органске хемије. Хемија као наставни предмет има висок
дидактички потенцијал јер:
– омогућава и олакшава ученицима прелазак са конкретног на апстрактно мишљење;
– присутност хемије у готово свим сегментима активности савременог човека чини
хемијска знања актуелним и неопходним за сваког појединца;
– динамика развоја хемије, као и корисност и ризици за дру штвене заједнице и одрживи
развој друштва које она носи, додатно мотивишу ученике за изучавање хемије.
Динамика савременог развоја хемијских научних дисци плина резултује огромним
повећањем корпуса хемијских знања. Ученици, као основне идеје хемије, треба да разумеју да су
својства супстанци и могућности њихове примене непосредно условљене њиховом хемијском
структуром. За разумевање ових идеја и концепата у настави хемије је потребно синхронизовано
представљање хемијских знања на макро, микро и симболичком нивоу репрезентације.
Когнитивне карактеристике ученика омогућавају већу заступљеност микроскопског и
симболичког нивоа репрезентације, као и интеграцију и симултану примену сва три нивоа.
Mеђутим, у настави хемије увек треба поћи од тога да је хемијски експеримент, као примарни
извор знања и као основни метод са знавања у хемији, кључни механизам за корелацију међу
свим нивоима репрезентације знања. При томе посебну пажњу треба по светити прецизности
примене хемијског језика (на пример, изводи се хемијска реакција, а пише се хемијска
једначина). Симултана примена различитих нивоа репрезентације знања у хемији може да
изазове когнитивно преоптерећење услед дељења пажње. У таквим случајевима треба
сегментисати садржаје (делити их у мање целине).
У почетним разредима, посебно код изучавања високоапстрактних појмова (структура
супстанци, ток хемијске реакције, хемијска кинетика, термохемија) пожељно је према потреби
кори стити и инструкције примерене конкретно операционој фази мишљења уз већи удео
макроскопског нивоа представљања знања. Основне хемијске концепте (корпускуларни концепт,
концепт одржања материје, концепт равнотеже) треба засновати на брижљиво одабраним
садржајима са високом информативном вредношћу за ученике, при чему наставне ситуације
треба дизајнирати тако да мотивишу ученике за њихово изучавање, везујући их за ситуације из
свакодневног живота. У оквиру овог програма ученици треба да развију практичну и
функционалну хемијску писменост, односно да достигну ниво хемијске писмености који је
потребан да особа у савременим условима нормално функционише у погледу позна вања хране и
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исхране, здравља и услова становања у свакодневном животу. У складу са потребама струке
треба обрађивати садржаје о супстанцама које су у саставу материјала актуелних за струку.
Настава хемије треба да омогући ученицима и стицање неопходних техничкотехнолошких знања, највише у домену производње супстанци које се користе у свакодневном
животу и материјала актуелних за струку. С обзиром да ученици средњошколског узраста
разумеју узрочно-последичне везе у изучавању оваквих садржаја, треба инсистирати на
корисности и ризицима од хемијске производње као и употребе одређених супстанци. При томе
посебно треба истицати убрзани техничко-технолошки развој и неопходност перманентног
образовања у овој области. Садржаје о хемијским аспектима заштите животне средине радити у
корелацији са других наставним предметима, пре свега биологијом.
Редослед наставних тема је обавезујући, а предлаже се следећи број часова, потребних за
њихову реализацију, као оријентациони: Основни хемијски појмови (6); Дисперзни системи (4),
хе мијске реакције (9), Хемија елемената и једињења (47); Хемијски аспекти загађивања животне
средине (4).

М А Т Е М А Т И К А
Ред.
Број
1

2

3
4

5

6

7

8
9

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Логика и скупови
Основне логичке и скуповне операције.Основни
математ.појмови.Декартов производ
Реални бројеви
Преглед бројева –операције.Приближне вредности
реал.бр
Увод у геометрију
Тачка,права,раван,односи припадања,међусобни
положај.Дуж,угао,диедар
Пропорционалност величина
Пропорција.Примена
Изометријске трансформације
Подударност
фигура,троуглова.Вектор.Транслација.Ротација.Симетр
ија.Примена подударности
Рационални алгебарски изрази
Полиноми и операције са њима.Операције са
алгебарским изразима.
Линеарне једначине и неједначине
Линеарне једн.са једном непознатом.Лин.
функција.Систем лин.једначина.Примена на реш.
разних проблем.Лин.неједнашине.
Хомотетија и сличност
Размера и пропорционалност дужи.Хомотетија и
сличност.Сличност троуглова.Примена
Писмени задаци

Укупно
Годишњи фонд часова је 105, за обраду 58, а за утврђивање 47.

Свега
11

5

6
7

18

16

19

9
12
105
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове
потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на
свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког
образовања и самообразовања и развијање личности ученика
.
Задаци наставе математике су да ученици:
- развијају логичко и апстрактно мишљење;
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације;
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања
и решавања;
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду,
креативност и формирају систем вредности;
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета;
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе;
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима
и потребама струке и друштва;
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и
свакодневном животу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се изводи са целим одељењем у учионици.

Р А Ч У Н А Р С Т В О
И
И Н Ф О Р М А Т И К А
Ред.
Број

1

2

3

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Основе рачунарске технике
(Информација и информатика, Кодирање информација
коришћењем бинарног бројног система, представљање
разних типова информација, кодне шеме, структура и
принцип рада рачунара, меморија, процесор,
магистрала, софтвер, намена и врсте софтвера)
Рад у оперативном систему
(подешавање радног окружења, инсталација софтвера,
типови датотека, претрага садржаја)
Примена ИКТ
(-интерфејс текст процесора, операције са датотекама,
едитивање текста, проналажење и замена текста,
уметање табеле у текст, форматирање текста,
исправљање грешака, нумерација страница, рад са
шаблонима, писање математичких формула, садржај и
индекс појмова, штампа документа
-интерфејс програма за мултимедијалне презентације,
правила за израду презентације, форматирање текста,
дизајн тема, ефекти анимације, прелаз са слајда на
слајд, интерактивна презентација, наступ презентера
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-интерфејс програма за табеларна израчунавања, унос
података, рад са ћелијама табеле, сортирање и
филтрирање, рад са редовима, колонама и листовима,
референцирање ћелије, рад са основним функцијама,
форматирање ћелије, прелом пре штампе и штампање)
Рачунарске мреже, интернет и електронска
комуникација
(локалне мреже, навигација и дељење ресурса локалне
4
мреже, повезивање са интернетом, IP адреса, сервиси
16
интернета, читачи и претраживачи, социјалне мреже,
интернет мапе, право и етика на интернету, учење на
даљину )
Укупно
70
Годишњи фонд часова је 70, (2 недељно); за обраду 48 за обнављање 22
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
1. Упознавање са значајем информатичке компетентности и дигиталне писмености за
живот у савременом друштву
2. Упознавање ученика са основним постулатима инфорамтике
3. Оспособљавање ученика за коришћење основних могућности оперативних система и
система датотека
4. Упознавање основних принципа функционисања локалних мрежа и оспосбљавање за
коришћење мрежних ресурса
5. Упознавање основних принципа функционисања интернета и оспсобљавање за
коришћење његових најпопуларнијих сервиса
6. Оспособљавање ученика да користе различите изворе информација и имају
критикчки однос према њима, да баратају информацијама, да одвајају битно од
небитног, да процењују исправност извора и употребе их на ефикасан начин
7. Осособљавање ученика за тумачење и разликовање података и информација кроз
табеларно, графичко, текстуално приказивање, проналажење примене, повезивање са
претходним знањем из других предмета
8. Осособљавање ученика да одаберу и примене најприкладнију технологију сходно
задатку, области у којој је примењују или проблему који решавају
9. Оспособљавање за одговорну примену препорука заштите здравља, безбедности,
личне и приватности других у свакодневном раду у дигиталном окружењу
10. Развијање свести о важности етичког коришћења информација и технологије
11. Оспособљавање за коришћење рачунара у другим предметним областима
12. Развијање интересовања за стицање потребних знања и развој вештина које би
ученици употребили за даље образовање и напредовање
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се реализује у кабинету за рачунарство и информатику. Одељење се дели у две
групе тако да наставник недељно реализује по два везана часа. Број ученика за једним рачунаром
је највише два.

И С Т О Р И Ј А
Ред.
Број
1

У М Е Т Н О С Т И

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Појам уметности
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Уметност праисторије
Одлике палеолита, неолита и бронзаног доба.
Месопотамија. Историја и религија Месопотамије.
2
Уметност Сумера, Akaђана, Вавилонаца, Асираца и
6
Персијанаца.
Египат
3
Историја и религија Египта. Одлике архитектуре, ск
7
улптуре и сликарства.
Егејска уметност
4
Литерарни извори: митови и легенде, Илијада и
8
Одисеја. Архитектура, скулптура, сликарство. Вазе.
Грчка уметност
Историја и религија. Светилишта. Архитектура,
5
20
скулптура и сликарство архајског, класичног и
хеленистичког периода.
Етрурска уметност
6
2
Гробнице, скулптура и сликарство.
Римска уметност
Историја и религија. Архитектура, скулптура и
7
11
сликарство.
Римска уметност на територији Србије.
Семинарски радови и записи са изложби
8
Запажања, анализа и уочавање ликовних вредности у
10
делима савремених уметника. Форме писаних радова.
Укупно
70
Годишњи фонд је 70 часова (2 часа недељно); за обраду 48 за обнављање 22.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: стицање знања о националној и светској историји уметности; формирање
критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и
уметничке баштине.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,
репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос
према очувању културне и уметничке баштине;
– разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и
културама;
– уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,
економском и културном контексту;
– формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују
уметничка дела;
– ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и
презентују самосталне или групне радове и пројекте;
– буду оспособљени за самостални и тимски рад;
– проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
– стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,
да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете...;
– буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,
свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I разред
(2 + 0 часа недељно, 70 + 0 часова годишње)
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ПОЈАМ УМЕТНОСТИ
Врсте уметности; врсте ликовних уметности. Друштвене основе појаве уметности. Однос
уметности и друштва. Однос уметности и природе. Историја ликовних уметности као наука.
УМЕТНОСТ ПРАИСТОРИЈЕ
Уметност праисторије. Пећинско сликарство – Атламира и Ласко. Скулптура (статуете
„Венера"). Идоли Лепенског Вира.
Неолитска уметност – Стоунхенџ; керамика Старчева и Винче.
Уметност бронзаног доба – Дупљајска колица.
Археолошко благо Србије.
УМЕТНОСТ БЛИСКОГ ИСТОКА
Уметност старог Египта
Историјске и стилске особености. Архитектура гробница и храмова. Портрети и рељефи у
скулптури. Сликарство и уметнички занати.
Уметност Месопотамије
Историјске и уметничке особености. Архитектура зигурата и Иштарина капија. Рељефне
стеле Нарам Сина и представе животиња у асиријској скулптури. Персополис.
ЕГЕЈСКА УМЕТНОСТ
Кикладски идоли. Критскомикенска уметност – архитектура; палате у Кнососу и Фестосу;
Лавља капија и Атрејева ризница. Фреско сликарство и уметнички занати.
АНТИЧКА УМЕТНОСТ
Уметност античке Грчке.
Опште одлике уметничког стварања и израза.
Архитектура – дорски, јонски и коринтски стил. Грчки храм – базилика у Пестуму и
храмови атинске акрополе. Маузолеј у Халикарнасу. Позориште у Епидаурусу.
Грчка скулптура – коре и куроси; рељефи Партенона; Битољска Атина; Хермес са
Дионисом и Лаоконова група.
Грчко сликарство на вазама; бронза; геме и теракота.
Римска уметност.
Опште особености римске уметности. Конструкција свода и куполe и нови типови
грађевина – Пантеон и Колосеум.
Римска скулптура. Портрети и историјски рељефи. Сликарство Помпеје и Херкуланума;
мозаици; геме и камеје – камеја из Кусатка.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се реализује у кабинету за историју уметности, са целим одељењем, у виду
фронталног типа часа. Наставна средства су репродукције, слајдови, документарни филмови.
Повремено се одлази на актуелне изложбе у оквиру додатне или редовне наставе.

Т Е О Р И Ј А
Ред.
Број
1
2

Ф О Р М Е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Светлост и опажање облика. Опажање разлика у
видном пољу. Квалитет визуелних осећаја. Контраст
као услов опажања. Присуство и дејство светлости као
услов изазивања визуелног осећаја.
Простор и компоновање. Општи појам композиције као
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3

4

5
6

целине у простору. Дводимензионални простор. Раван
као простор компоновања. Стварање јединства равни и
елемената са којима компонујемо. Тродимензионални
простор. Обликовна маса и волумен у простору.
Организација и јединство пластичних вредности.
Елементи, композиције. Линија као траг или црта.
Алинија као вредност која описује и тумачи облик и
линија као граница површине.Облик, природа и љени
облици. Илузија облика и стварни облик. Односи
величина у просторукоји се непосредно доживљавају.
Принципи компоновања:
Величина облика – односи величина; Упоређивање
величина, Текстура – вредности површине облика;
Валер; валерски односи – организација и контрола
валерских вредности; Боја, боја као физичко својство
светлости – квалитативне и квантитативне вредности
светла; Класификација боја, квалитети бојених
осећаја:тон интезитет, валер. Контрасти боја и
хармонија боја.
Принципи компоновања као законитости просторних
вредности. Сложени ритам у композицији, репетиција,
градација, хармонија, контраст, јединство.
Форма и садржај. Однос према предметној стварности
и стваралачки процес. Естетско процењивање и
приступ у ликовном делу. Кич и ликовне вредности
дела. Однос кича и позитивне ликовне естетике.
Настава у блоку

36

22

4
30

Укупно
70+30
Годишњи фонд је 70 часова и 30 часа блока. Недељно по два часа редовне наставе и један
час блока.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је усвајање знања о ликовним законитостима, развијање визуелног опажања и
естетских критеријума и оспособљавање ученика да стечена знања и умења примењују у настави
других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
–
прошире и продубе претходно стечена знања из теорије обликовања кроз теоријске и
практичне задатке и анализу уметничких дела и ликовних радова;
–
буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничка дела и ликовних радова;
–
упознају разноврсне ликовне технике и материјале;
–
истражују и експериментишу традиционалним и савременим материјалима и техникама;
–
буду оспособљени за самостални и тимски рад;
–
проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
–
ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и
презентују самосталне или групне радове и пројекте;
–
развијају ликовни рукопис;
–
повежу и примене стечена знања и умења у настави других предмета;
–
стекну навику да прате уметничке манифестације путем различитих медија, да посећују
изложбе, музеје, легате...;
–
формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању националне и
светске културне баштине.
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње + 30 часова у блоку)
СВЕТЛОСТ И ОПАЖАЊЕ ОБЛИКА
Опажање разлика у видном пољу. Квалитети визуелних осећаја. Контраст као услов
опажања облика. Присуство и дејство светлости као услов за изазивање визуелног осећаја.
ПРОСТОР И КОМПОНОВАЊЕ
Општи појам композиције као целине у простору. Дводимензионални простор. Раван
као простор компоновања.
Стварање јединства равни и елемената композиције.
Тродимензионални простор. Обликована маса или волумен у простору. Спајање
површина и одређивање тродимензионалног облика.
Организација и јединство пластичних вредности.
ЕЛЕМЕНТИ КОМПОЗИЦИЈЕ (Анализа композиционих елемената)
ЛИНИЈА
Линија као траг или црта.
Линија као вредност која описује и тумачи облик и као граница површине.
Линија као ивица чврстог волумена масе. Психолошко дејство линије.
Линија као пластична и рељефна појава у простору.
СМЕР
Смер као средство оријентације и положаја облика у простору.
Психолошко дејство смера и ритам у композицији (Вертикални, хоризонтални и
дијагонални смер).
ОБЛИК
Природа и њени облици. Илузија облика и стварни облик. Карактер и врсте облика.
Основни површински облици и основни тродимензионални облици. Неправилни и сложени
облици.
Груписање облика у равни и простору. Јединство истих, сличних или различитих
облика.
ВЕЛИЧИНА
Односи величина у простору који се непосредно доживљавају.
Пропорције и одређивање сразмере у простору. Упоређивање величина. Правоугаоник
златног пресека. Златни пресек и златни рез.
ТЕКСТУРА
Текстуралне вредности површине и облика. Материјал и врсте материјала. Карактер и
врсте текстуре.
Симулирање и вештачко извођење текстуре и природна текстура.
ВАЛЕР
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Валер као количина светлости у току једне боје.
Валерски односи. Валерски кључеви и њихово осећајно значење.
Организација и контрола валерских вредности.
БОЈА
Боја као физичко својство светлости. Квалитативне и квантитативне вредности светла.
Спектар.
Класификација боја. Ахроматско и хроматско.
Квалитети боје (тон, интензитет и валер). Мешање боја – адитивно и супратракстивно.
Контрасти боја и хармоније боја. Асоцијативна вредност и психолошко дејство боје.
Однос боја у простору.
ПРИНЦИПИ КОМПОНОВАЊА
Принципи компоновања као законитости просторних односа.
Односи елемената у композицији и врсте ритма. Сложени ритам у композицији.
Повезаност и зависност елемената и принципа компоновања.
РЕПЕТИЦИЈА
Репетиција као понављање истих вредности. Алтернација и наизменично понављање.
ГРАДАЦИЈА
Градација као ритам поступности. Повезивање супротности међу вредностима.
ХАРМОНИЈА
Сродност међу вредностима.
Комбиновање ликовних елемената, сродних по једној или више особина.
Хармонија сличности, функције и симбола.
КОНТРАСТ
Контраст као однос супротности међу вредностима. Снага и визуелна привлачност
супротности.
ЈЕДИНСТВО
Статично и динамично јединство. Јединство истоветности и разноликости. Јединство
идеје и јединство стила.
ДОМИНАНТА
Доминанта као однос главног наглашавајућег или преовладавајућег елемента у
композицији (доминанта смера, боје и величине). Доминанта и јединство.
РАВНОТЕЖА
Појам равнотеже у животу, природи и простору.
Симетрична и асиметрична равнотежа. Динамичан и статичан однос равнотеже
ликовних вредности. Равнотежа и јединство.
ФОРМА И САДРЖАЈ
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Однос према предметној стварности и стваралачки процес. Функција форме и израза.
Еететско процењивање и приступ ликовном делу. Креативно успостављање односа
елемената и оживотворење форме.
Кич и ликовна вредност дела. Особина кича и његови спољни ефекти. Однос кича и
позитивне ликовне естетике.
НАСТАВА У БЛОКУ
(30 часова годишње)
Продубљивање наставних садржаја посетама галеријама и музејима.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм предмета се састоји из теоријског и практичног дела. Све методске јединице
у оквиру програма презентују се прво теоријски, што представља увођење у појмове које
поставља материја предмета. Метода излагања има посебан значај за теоријску разраду
појмова и њихову терминолошку дефинисаност. Неопходно је, уз излагање, користити
очигледна наставна средства (репродукције, припремљене презентације, радове ученика и
друго).
У практичном делу, вежбама и задацима, треба усмеравати ученика, зависно од обима
задатака, да у решавању иде на чисте јединствене и основне односе без инсистирања на
детаљима. Али, ако поједини ученици испоље склоност ка детаљисању треба настојати да
искажу својеврсне битне односе на нивоу детаља, у оквиру целине. У практичном делу
предмета задата вежба се остварује у две фазе – фаза скице и фаза реализације. У том
процесу ученик треба да иде поступно од једноставнијег ка сложенијем решењу задатака.
Треба напоменути да ученик у скици поставља и решава проблеме, скица је изазов за
размишљање и сложеност задатака у фази реализације.
У реализацији наставе, професор својим ангажовањем треба да усмерава ученике,
зависно од њихове способности и сналажљивости да их подстиче на размишљање,
постављање и самостално решавање задатака.
Зависно од обима и сложености задатака, професор треба да користи индивидуалну
или групну коректуру.
У реализацији задатака ученик треба да користи разноврсне ликовне технике и
материјале: графит, креон, туш, темперу, папир у боји, колаж технику, разне фолије и др.
Имајући у виду свеобухватан и сложен задатак предмета, препоручује се да ученик у
практичном делу, упознајући ликовне вредности и сложеност ликовне композиције, упозна и
разноврсне ликовне технике и да аналитички, путем задатака, развије способност за ликовно
изражавање и компоновање.
У току године ученик треба да реализује десет задатака. При реализацији програма треба
водити рачуна да овај предмет буде у корелацији са осталим стручним предметима, као што
су цртање и сликање, моделовање, писмо, теорија дизајна и историја уметности

Ц Р Т А Њ Е

И

С Л И К А Њ Е

за I разред одсека Техничар дизајна графике, Техничар дизајна текстила и Техничар дизаја
ентеријера и индустријских производа
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
–
ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у
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разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
–
развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
–
истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким материјалима и
техникама;
–
буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
–
негују индивидуални ликовни израз;
–
буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
–
развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I разред
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње)
УВОД У ЦРТЕЖ
Појам, врсте, значај. Цртеж кроз историју уметности. Линеарни цртеж. Шрафура. Подлоге,
папири, средства, цртачке технике. Цртачки рукопис.
КОМПОЗИЦИЈА
Мотив као целина. Композивција линија. Светлост и простор у композицији. Визирање, помоћна
средства и њихова примена.
ПЕРСПЕКТИВА
Решавање простора кроз историју уметности. Простор и трећа димензија. Композиција и простор.
Степеновање облика у простору. Појам скраћења и хоризонта. Линеарна и ваздушна перспектива.
ЛИНИЈА И СМЕР
Линија као основно средство изражавања цртежа. Карактер, изражајне могућности, психолошко
дејство линије. Линија као ивица тродименизименталног облика, контурална и структурална
линија. Линија и облик, линија и сенка, линија и структура, линија и простор. Врсте смера. Смер
и простор, смер и ритам, смер у композицији. Експресија линије, међусобни односи, статичка и
динамичка линија.
ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК
Пропорција, конструкција, помоћне линије. Геометрија у ликовној структури. Компоновање и
груписање величина и облика у простору. Једноставни и сложени облик. Својства облика.
Природни и вештачки облици. Анализасинтеза. Просторни, површински, транспоновани,
апстрактни облик.
ТЕКСТУРА
Квалитет површина из природе и у уметности. Текстуралне вредности површина. Материјали и
врсте материјала. Врсте и својства текстуре.
ВАЛЕР
Појам валерске вредности. Локални тон. Осветљење. Валерска скала, кључеви и интервали.
Изражајне могућности.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
51

природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе, смотре,
такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише њихово
стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе); води
дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на
естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког
мишљења.
Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.

Ц Р Т А Њ Е
За I разред одсека Ликовни техничар
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
–
ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме
у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
–
развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност
у раду;
–
истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким
материјалима и
техникама;
–
буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
–
негују индивидуални ликовни израз;
–
буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
–
развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I разред
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње)
УВОД У ЦРТЕЖ
Појам, врсте, значај. Цртеж кроз историју уметности. Линеарни цртеж. Шрафура. Подлоге,
папири, средства, цртачке технике. Цртачки рукопис.
КОМПОЗИЦИЈА
Мотив као целина. Композивција линија. Светлост и простор у композицији. Визирање,
помоћна средства и њихова примена.
ПЕРСПЕКТИВА
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Решавање простора кроз историју уметности. Простор и трећа димензија. Композиција и
простор. Степеновање облика у простору. Појам скраћења и хоризонта. Линеарна и ваздушна
перспектива.
ЛИНИЈА И СМЕР
Линија као основно средство изражавања цртежа. Карактер, изражајне могућности,
психолошко дејство линије. Линија као ивица тродименизименталног облика, контурална и
структурална линија. Линија и облик, линија и сенка, линија и структура, линија и простор. Врсте
смера. Смер и простор, смер и ритам, смер у композицији. Експресија линије, међусобни односи,
статичка и динамичка линија.
ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК
Пропорција, конструкција, помоћне линије. Геометрија у ликовној структури.
Компоновање и груписање величина и облика у простору. Једноставни и сложени облик.
Својства облика. Природни и вештачки облици. Анализасинтеза. Просторни, површински,
транспоновани, апстрактни облик.
ТЕКСТУРА
Квалитет површина из природе и у уметности. Текстуралне вредности површина.
Материјали и врсте материјала. Врсте и својства текстуре.
ВАЛЕР
Појам валерске вредности. Локални тон. Осветљење. Валерска скала, кључеви и
интервали. Изражајне могућности.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе,
смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише
њихово стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе);
води дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати
ученике на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и
стваралачког мишљења.
Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
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Ф О Т О Г Р А Ф И Ј А
За I разред одсека Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
Број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Хронологија фотографије:
Камера опскура, Нипс, Дагер (Дагеротипија),
емулзија.
2
Фото камера и типови фото камера:
Тело, затварач, функција, улога, скала експозиције.
3
Објективи:
Стандардни, широкоугаони, телеобјектив, макро и
микро,
објективи, зум објективи. Скала бленде.
4
Светлост:
Природа светлости, светломер, врсте светломера,
призма,
преламање светлости у објективу, таласне дужине,
темпера-тура светлости, келвинометар.
5
Филм - дигитални сензор:
Врсте филмова, врсте емулзија, компарација са
сензором за дигитални запис.
6
Пратећи прибор при снимању:
Филтри за ц/б и колор фотографију.
7
Лабораторијски прибор:
Апарат за повећавање, кондензорска глава за ц/б и
глава за колор фотографију.
8
Опрема студија:
Електронска флеш расвета, трајно светло, дифузори,
кишобрани, спот светло, рефлексне површине,
позадине за снимање...
9
Снимања:
Архитектура, пејзаж, портрет у ентеријеру и
екстеријеру,
макро снимање, снимање мртве природе, снимање са
материјализацијом, стакло метал дрво, текстил...
10
Лабораторијски процеси:
развијање, фиксирање, испирање и сушење. Позитив
процеси ц/б и колор. Обрада на компјутеру дигиталне
фотографије.
11
Настава у блоку
Укупно
Годишњи фонд часова је 35, за обраду 30,( блок 30 часова)

Свега
1

4
3

2

3

1
1

2

14

4

30
35+30

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе фотографије је стицање практичних вештина и теоријских знања из области
фотографије и стварање основе за њену примењивост у различитим областима ликовног
деловања.
Задаци наставе су да ученици:
- Упознају савремене технике и технологије у фотографији и њихову примену;
- Усвоје техничка знања при коришћењу фото технике и уређаја у студију и лабораторији;
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- Буду оспособљени за самосталан или тимски креативан рад, у односу на специфичне
професионалне захтеве;
- Развију спосoбност за визуелно памћење и повезивање опажених информација као основе
за увођење у визуелно мишљење;
- Развију осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави, а
примењују у раду и животу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Следећа фаза је демонстрациони рад са опремом и прибором, овладавање њима, ради што
ефикаснијег коришћења при раду на практичним вежбама.
Садржаји програма се остварују у школском фото студију и фото лабораторији,
екстеријеру, посетама професионалним студијима који врше разне врсте снимања и
лабораторијама за израду колор материјала.
Вежбе треба обрађивати у континуитету, чиме би се омогућила повезаност са другим
стручним предметима, а ученицима обезбедило континуирано и лако овладавање вештинама
снимања и обраде снимљеног материјала.
У наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области треба
да упозна и сазна. Ученицима треба указивати на присутност и улогу фотографије у савременом
окружењу, различите приступе у фотографији, као и њену ефикасност у примени у свим
областима. Инсистирати на познавањy и примени савремене технологије у циљу примереног
постигнућа квалитета.
Практична настава подразумева посете изложбама, снимање у екстеријеру, обраду у
лабораторији и израду фотографија. У процесу реализације треба тежити откривању суштине
ликовних појава опажањем и разумевањем процеса практичног рада и указати на значај
фотографије и разумевање окружења и избора мотивационох садржаја као претпоставку за
креативност.
Указивати на повезаност теорије и праксе, значај функционалног знања у циљу развоја
естетског мишљења и примену знања у решавању естетских проблема у широком пољу ликовних
и примењених уметности. Ученике упућивати на учење по моделу из природе и путем уметничке
рецепције као једне од метода у коме нас природа и уметничко дело уводи у облик откривања
(опажањем) као претпоставке потенцијалне креативности.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика, корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема и афирмише стваралаштво ученика. Подржава их у раду
инсистирајући на формирању збирке радова (мапе фотографије), у време наставе води дневник и
прати развој ученика. Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја програма како
би с разлогом записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о
изложбама и музејима. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.

В Е Р С К А
Ред.
Број
1
2

Н А С Т А В А

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Увод

1

Хришћанство је Црква (заједнички литургијски живот

4
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3
4

5

6

као израз вере у Бога); Црква као заједница, Христос –
посредник између Бога и света, Света Литургија –
присутни Христос
Појам о Богу у хришћанству; Вера, Атеизам, Проблем
сазнања
Познање Бога кроз Христа-у Цркви; Литургија –
подвижничко искуство вере
Крштење и рукоположење као сједињење са Христом у
Литургији (подвижништво као средство за остварење
личне заједнице са Богом); Личност или индивидуа,
Религија или Црква, Бог као личност, Лична заједница
са Богом
Сликарство као израз човековог односа према Богу и
свету који га окружује (разлика између црквеног
сликарства-иконографије и световног сликараства); Бог
је створио свет ни из чега са циљем да он постане
учесник Божијег живота и да тако постане Царство
Божије, Икона и истина
Укупно

2
3

20

7

37

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у првом разреду средње школе
јесте да се код ученика изгради свест о томе да је хришћанство Црква, тј. конкретна Литургијска
заједница, као и да се скрене пажња ученицима на то да је појам личности кључни појам без кога
се хришћанство не може разумети. Без правилног схватања појма личности, не може се појмити
то да је хришћанска вера у Бога живот а, не академска доктрина, или пак идеологија.
Задаци у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика:
- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас,
као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, такође, другачијој у
односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);
- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека
и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас
окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и
искуства Цркве;
- изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој
живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима
стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама);
- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу
равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима
различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад,
- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да
буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика развије способност
разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као
непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 35 годишње)
Увод
- упознавање ученика и вероучитеља, упознавање са садржајима рада.
Хришћанство је Црква
- Хришћанство - Црква као Заједница (објашњење појма Црква).
- Христос - Посредник између Бога и света (богочовечански Лик Христов у Библији и
у вери Цркве).
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- Света Литургија - присутни Христос (објашњење природе Литургије и бића Цркве
као литургијске заједнице).
Појам о Богу
- Вера и атеизам (објашњење појма вере и атеизма).
О могућностима Богопознања
- Проблем сазнања (основи гносеологије и знања као општење).
- Познање Бога кроз Исуса Христа (објашњење појма богопознања као личног
доживљаја Христа у Цркви, за разлику од "знања о Богу".
Богопознање кроз Литургијско - подвижничко искуство
- Литургијско-подвижничко искуство вере (објашњење вере као искуства и односа, за
разлику од вере као теоретског веровања).
- Богољубље - човекољубље (објашњење љубави према Богу и према човеку као конкретног
познања Бога и човека).
- Лична заједница са Богом - основ вере у Бога (објашњење вере као плода међуличног
сусрета и заједнице Бога и човека).
- Вера - знање - живот (показати троједини карактер и антолошку саприродност вере, знања
и живота).
- Заједница са Богом - основ живота (објашњење аутентичног библијског и црквеног
схватања тајне живота као слободног учешћа у животу).
Хришћани верују у Бога који је света тројица:
Отац, Син и Свети Дух
- Бог као Биће заједнице (изношење библијских и других чињеница које нам говоре да се
Бог открива као Света Тројица).
- Бог као личност (упознавање ученика са суштином хришћанског учења о Богу).
- Личност или индивидуа? (објашњење разлике у појмовима личност и индивидуа).
- Религија или Црква? (објашњење сличности и разлика између појма Црква и појма
религија).
Онтолошке последице вере у Бога као Свету Тројицу
- Слобода у љубави (развијање појма слободе и љубави).
- Истина као Личност (развијање појма истине као антолошке одреднице).
- Црква - истински начин постојања света (истина о онтолошком јединству Цркве и света).
Литургијско-подвижничко искуство као истинита вера људи у Бога и као живо
присуство Божје у свету кроз Цркву
- Црква - циљ света (објашњење есхатолошке визије света као Цркве која расте).
- Подвиг - предуслов припадања Цркви (излагање основа евхаристијско-аскетског става
према свету и животу).
- Егоизам или љубав? (љубав као црквени начин постојања, егоизам као антицрквени).
Разликовање теологије и икономије
- Бог је независтан од света (онтолошко разликовање појмова Бога и света).
- Свет - дело воље Божје (објашњење хришћанског појма о свету као твари - творевини).
- Слобода Божја и слобода света (објашњење различитих квалитета слободе Божје и
слободе света).
- Бог је створио свет ни из чега са циљем да он постане учесник Божјег живота и да тако
постане Царство Божје.
- Истина света - Царство Божје (објашњење учења о есхатолошкој природи света).
Света Литургија као икона, то јест појава будућег Царства Божјег
- Икона и истина (објашњење есхатолошког смисла историје света и човечанства).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То
значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака истина вере
предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома.
Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и информација или у служби
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теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности
да ученик и лично усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у
њеној Литургији.
Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете
(вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим облицима и изразима живота у Цркви.
Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својим ученицима да превазилазе
неповерење према другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве заокупљености
собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће,
следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у
одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. Развијање овакве животне
оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и
за природу као целину.
Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другима нипошто не
значи опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и особености.
Напротив: прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи истовремено чувају, поштују и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност
сваког појединца.
У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан начин и дијалошким
методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно,
а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ
свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм
дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према
њима. Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а
једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма.

Г Р А Ђ А Н С К О
Ред.
Број
1

2

3

4

5

6
7

В А С П И Т А Њ Е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Увод
(циљ и задаци предмета; начин рада)
Ја, ми и други
(Лични идентитет; Откривање и уважавање разлика;
Групна припадност; Стереотипи и предрасуде;
Толеранција и дискриминација)
Комуникација у групи
(Самопоуздано реаговање; Гласине; Неслушање;
Активно слушање; Неоптужујуће поруке; Изражавање
мишљења; Дијалог и дебата I и II;
Односи у групи и заједници
(Сарадња; Групни рад; Групно одлучивање; Радити
заједно; Динамички исходи сукоба)
Решавање сукоба
(Стилови поступања у конфликтима I и II; Сагледавање
сукоба из различитих углова; Налажење решења;
Постизање договора; Извини; Посредовање; Насиње у
нашој школи)
Насиље и мир
(Вршњачко насиње I и II; Насиље у школи; Постизање
мира I и II)
Евалуација
(Завршни час: шта носим са собом; Евалуација)

Свега
1

5

8

5

8

6
2
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Укупно
Годишњи фонд часова је 35; недељно по 1 час.

35

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и
система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским
вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује
солидарност и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
 стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина,
документима и
институцијама које доприносе владавини права;
 усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
 развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
 јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
 разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања
и поштовања различитости;
 јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
 разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају
вештинама рада у групи и групног одлучивања;
 узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне
одлуке;
 овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
 разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и
примењују их у свакодневном животу;
 унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену
и преношење информација из различитих извора релеватних за живот у демократском
друштву;
 унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
 унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
I разред
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Увод: Међусобно упознавање, упознавање ученика са програмом и начином рада.
1. Ја, ми и други
Ова тематска целина обухвата питања ставова које имамо према себи другим људима и групама,
личног и групних идентитета, развијања самопоштовања и разумевања и уважавања других.
 Лични идентитет. Израђујући "лични грб" и међусобним поређењем, ученици јачају
самопоштовање, боље се упознају и и подстичу да препознају и цене своје позитивне
особине.
 Откривање и уважавање разлика. Кроз активности поређења по различитим
критеријума ученицима се омогућава да упознају себе и друге, открију и прихвате
постојеће сличности и разлике, као и да сагледају сложеност и међусобна преклапања
властитих групних идентитета.
 Групна припадност. Кроз израду и поређење "породичних стабала" или породичних
албума и дискусију о различитим групама/удружењима којима ученици припадају
ученици се уводе у проблематику личног и групног идентитета и њихових међусобних
односа.
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Стереотипи и предрасуде. На основу описа властите и туђе групе откривају се и
анализирају тенденције упрошћеног опажања и фаворизовања властите групе, као и
неоправданог негативног опажања туђих група.
Толеранција и дискриминација. Помоћу игре улога демонстрира се да су предрасуде и
стереотипи које имамо према појединим групама људи један од узрока дискриминаторског
понашања и да толеранција није увк позитивна.
Задаци за вежбање: Ученици налазе примере стереотипа, предрасуда и
дискриминаторског понашања у школи, уџбеничкој и другој литератури, штампи, на ТВ и
радију и приказују их на часу.

2. Комуникација у групи
Ова тематска целина бави се начинима изражавања и саопштавања мишљења и комуникацијом са
другима: посебно поступцима и вештинама ненасилне комуникације.
 Самопоуздано реаговање. Ученицима се предочава важност заступања властитих
потреба и права на јасан и неагресиван начин. У малим групама ученици испробавају
овакав самопоуздан начин реаговања у неколико свакодневних ситуација.
 Гласине. Кроз задатак серијске репродукције, где се једна информација ланчано преноси
од једног до другог ученика, демонстрирају се начини искривљавања порука, тј. шумови у
комуникацији и указује на важност добре комуникације за међусобно разумевање.
 Неслушање. Радећи у паровима ученици пролазе кроз искуство лоше комуникације
изазване неслушањем, сагледавају разлоге који могу стајати у основи неслушања, а затим
говоре о примерима доброг и лошег споразумавања из властитог искуства.
 Активно слушање. Ученици се упознају са различитим техникама активног слушања као
начинима на који се може побољшати узајамна комуникација и те технике испробавају у
краћим симулацијама.
 Неоптужујуће поруке. Ученицима се демонстрирају ефекти оптужујућих и
неоптужујућих порука и важност заступања властитих потреба и права на јасан и
неагресиван начин а затим се модел неоптужујућих порука увежбава кроз примену на
ситуације из властитог живота.
 Изражавање мишљења. Настављајући започет дијалог супротстављених мишљења на
примерима ситуација из породичног и школског живота, ученици стичу знања о праву на
слободно изражавање мишљења и вежбају да своје мишљење образложе.
 Вођење дебате и дијалога. Пошто се контрастирају карактеристике дијалога и дебате као
различитих комуникацијских образаца, ученици се упознају са уобичајеном процедуром
припремања за дебату и изводе дебату на неку тему везану за комуникацију у њиховом
искуству.
3. Односи у групи/заједници
Ова тематска целина бави се проблематиком два основна типа односа у људским групама и
заједницама: сарадњом и сукобима, односно развијањем способности, вештина и изграђивањем
сазнања и ставова који воде остваривању солидарности, заједништа, разумевања, сарадње и мира
међу појединцима, групама и заједницама људи, са једне стране и смањењу насиља, избегавању и
ненасилном решавању сукоба и неспоразума међу људима, са друге стране.
Сарадња и заједништво
 Сарадња. На примерима групног цртања и анализе оног што воле да раде, ученици
увиђају личне и друштвене разлоге за сарадњу и заједништво и разматрају претпоставке за
остваривање сарадње.
 Групни рад. На задатим примерима и на основу искуства у раду на претходним часовима,
ученици се упознају са одликама тимског рада и анализирају улоге које су имали у
групном раду.
 Групно одлучивање. Ученици се упознају са различитим начинима доношења одлука у
групи и анализирају њихове предности и недостатке
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Учешће младих: "Лествица партиципације". Ученици се упознају са различитим
могућим степенима учешћа деце у акцијама или активностима (од "квази учешћа" до
дечјег самосталног избора и извођења акција), анализирају факторе од којих зависи
могући степен активне партиципације и значај који она има за развој личности и
остваривање права.
Радити заједно. На примеру симулације једне школске ситуације ученици се вежбају у
сарадничком понашању, толеранцији и преузимању одговорности.

Решавање сукоба
 Динамика и исходи сукоба. Вежба у којој ученици пролазе кроз искуство конфликта
треба да послужи као подлога за разговор о улози претпоставки и очекивању у ситуацији
сукоба, динамици конфликта и његовим могућим исходима.
 Стилови поступања у конфликтима I II Пошто добију краћи опис узрасно прилагођене
ситуације конфликта, ученици у малим групама разматрају могуће поступке страна у
конфликту и дискутују од чега зависи како ће се поступати у конфликту.
 Сагледавање проблема из различитих углова. Ученицима се предочавају примери
различитих конфликтних ситуација, а њихов задатак је да кроз заузимање позиције сваке
од страна у конфликту и замишљање њихових потреба сагледају како изгледа конфликт
посматран из различитих перспектива.
 Налажење решења. Анализирајући конфликте предочене у причама ученици се вежбају у
налажењу интегративних решења, у којима нема победника и поражених већ све стране у
конфликту успевају да задовоље своје потребе.
 Постизање договора. Кроз симулацију конфликта између две групе од ученика се тражи
да путем преговарања постигну договор користећи претходно стечена знања и вештине.
 Извини. Кроз читање прича и играње улога ученици се уче да се пружањем и
прихватањем извињења може избећи да неспоразуми прерасту у сукобе.
 Посредовање. Ученици се упзнају са основним идејама, сврхом и поступком посредовања
у сукобима и неспоразумима и испробавају стечена знања у једној ситуацији симулиране
свађе међу друговим.
Насиље и мир:
 Насиље у нашој околини. Кроз разговор и анализу и разврставање прикупљених примера
(из штампе, ТВ емисија, филмова) ученици уочавају различите врсте насиља (како оне
видљиве тако и прикривене), стичу свест да насиље постоји у свим сферама друштва и да
у свести већине постоје стереотипи о томе ко су насилници.
 Вршњачко насиље I II. Кроз анализу различитих ситуација ученици развијају
осетљивост за препознавање насиља међу вршњацима, осећање личне одговорности и
спремност на пружање помоћи жртви насиља..
 Насиље у школи. Кроз анализу типичних случајева из свакодневног живота у школи
(вербална агресија ученика, омаловажавање ученика...) ученици се доводе до сазнања да
они могу да буду: и жртве насиља и насилници али и борци против насиља у школи.
 Постизање мира I, II . На основу анализе мишљења научника о насиљу и људској
природи ("Севиљска изјава "), мисли о миру мислилаца из различитих култура и приказе
ликова неких од досадашњих добитника Нобелове награде за мир, ученици продубњују
своје разумевање мира и претпоставки за очување и постизање мира.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета:
ученици сами процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и
употребљивим ван учионице.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко
постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и
способности), психо-социјалног (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и
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конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај
програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем,
умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама,
захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању
сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих
активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није
наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али
увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака
предмета. Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и
зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације,
симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација,
истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање,
покретање акција су само неке од активности које су погодне у
реализацији овог програма.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности
који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације,
прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или
рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника
колико успешно ради. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет
грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове.
Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања
јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и
анализирати многи проблеми живота у савременом свету.Наставници у свом раду могу користити
постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за
образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се могу
наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре.
Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин
доприноси остварењу циља предмета. За подстицање ученичких активности изузетно су важна
питања која им се постављају. Повратна информација може бити и ново питање, парафразирање
или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације за предмет. Праћење напредовања ученика започиње иницијалном
проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток
напредовања.
Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању
исхода предмета, као и напредак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних
предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, организовати тематске часове
са наставницима сродних предмета.

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Час одељењског старешине има за циљ да подстакне социјални развој ученика, способност
за тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Ови часови се одржавају једном недељно и
уврштени су у распоред часова.
Тематски садржаји за први разред
На часовима одељењског старешине у првом разреду обрађују се следеће теме:
- правила понашања ученика у школи;
- укључивање ученика у ваннаставне активности;
- континуирана анализа успеха и дисциплине ученика током школске године;
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- важност одржавања личне хигијене и хигијене школског простора;
- безбедност ученика у школи; Дан школе и школска слава Свети Сава;
- часови посвећени обележавању Светског дана здравља, заштите животне средине;
Међународног дана људских права, толеранције
- часови за теме по избору ученика.

4. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈ ЗА ДРУГИ РАЗРЕД
ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ

С Р П С К И
Ј Е З И К
К Њ И Ж Е В Н О С Т
Ред.
Број
1

И

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Књижевност

Свега
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2
3

Просветитељство (просветитељство –
реформаторски покрет у Европи; култ разума,
прогреса, природног права; књижевност епохе
просветитељства)
 Романтизам (романтизам у Европи и код нас –
појам, особености, значај, главни представници;
поетика романтизма; одабрана дела)
 Реализам (реализам у Европи и код нас – појам,
особености, значај, главни представници; поетика
реализма; европски и српски реализам)
Лектира (Л. Н. Толстој; Иво Андрић; Драгослав
Михаиловић)
Језик (књижевни језик; морфологија – у ужем
смислу; правопис)
Култура изражавања (усмено изражавање; писмено
изражавање)

Укупно
Годишњи фонд часова је 105, за обраду 78, за обнављање 27 часова.

5

32

30
5
20
13
105

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о
српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и
продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и
читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних
дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса
у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци:
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе
језика). Ученици треба да:
 овладају знањима о српском књижевном језику;
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 стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја;
 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа;
 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне,
културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем
толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и
других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и
афирмисање васпитних вредности путем књижевности).
Ученици треба да:
 упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште
књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине
посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје
српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса
који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих
жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;
 усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;
 оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и
за развијање самосвести и личне одговорности;
 подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;
 развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.
Општи задаци. Ученици треба да:
 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени
стечених знања;
 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања
сложеним и обимним знањима;
 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;
 развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;
 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна
баштина;
 буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
II разред
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
КЊИЖЕВНОСТ
I. ПРОСВЕТИТЕЉСТВО
Просветитељство — реформаторски покрет у Европи и код нас. Књижевност епохе
просветитељства (сентиментализам, класицизам)
Доситеј Обрадовић: Писмо Харалампију; Живот и прикљученија (I део) (одломак)
Јован Стерија Поповић: Тврдица
II. РОМАНТИЗАМ
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Романтизам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници). Поетика
романтизма: однос према традицији и просветитељству.
Џорџ Гордон Бајрон: Чајлд Харолд (одломак)
Александар Сергејевич Пушкин: Цигани, Евгеније Оњегин (одломци)
Хенрих Хајне: Лорелај
Вук Стефановић Караџић: реформатор језика и правописа (из Предговора Српском рјечнику);
лексикограф (Српски рјечник), сакупљач народних умотворина (О подјели и постању народних
пјесама)
Петар Петровић Његош: Горски вијенац (одломак)
Бранко Радичевић: Ђачки растанак (одломак)
Ђура Јакшић: Вече, Поноћ
Јован Јовановигћ Змај: Ђулићи, Ђулићи увеоци
Лаза Костић: Мећу јавом и мед` сном
Иван Мажуранић: Смрт Смаил-аге Ченгића (одломак из Харача)
Франце Прешерн: Сонетни венац.
III. РЕАЛИЗАМ
Реализам у Европи и код нас (појам, особености, значај, главни представници).
Реализам у Европи — поетика реализма (Балзак: Предговор Људској комедији — одломак).
Поетика реализма у српској књижевности (Светозар Марковић: Певање и мишљење — одломак)
Оноре де Балзак: Чича Горио (одломак)
Николај Васиљевић Гогољ: Ревизор
Милован Глишић: Глава шећера
Лаза Лазаревдћ: Ветар
Радоје Домановић: Данга
Стеван Сремац: Зона Занфирова (одломак)
Бранислав Нушић: Народни посланик
Симо Матавуљ: Поварета
Војислав Илић: Сиво, суморно небо
IV. ЛЕКТИРА
Иво Андрић: Мост на Жепи
Драгослав Михаиловић: Кад су цветале тикве
V. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују, усвајају и систематизују основни
књижевнотеоријски појмови.
Лирска поезија (особеност књижевног рода); лирска песма; композициона структура лирске
несме; песничка слика; књижевноуметнички (песнички) језик; сликовност (конкретност),
емоционалност, симболнчност.
Реалистичка приповетка и роман. Романтично, реалистично, хумористично, сатирично,
гротескно.
Средства уметничког изражавања (стилске фигуре): метафора, персонифнкација, алегорија,
иронија, сарказам.
Писмо, аутобиографија, сонет, сонетни венац. Лирско-епска поезија (балада, романса, поема).
Б. ЈЕЗИК
I. КЊИЖЕВНИ ЈЕЗИК
Почетак стандардизације књижевног језика и правописа код Срба (прва половина XIX века).
Развој српског књижевног језика у другој половинм XIX века и у XX веку.
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Екавски и ијекавски изговор. Ћирилца и латиница. Функционални стилови српског
књижевног језика. Основни принципи језичке културе.
II. МОРФОЛОГИЈА (У УЖЕМ СМИСЛУ)
Врсте речи (променљиве и непроменљиве речи). Именице (падеж и број; род). Врсте
именица. Придеви (род, број, падеж, вид, степен поређења). Врсте придева.
Заменице. Именичке заменице. Придевске заменице. Бројеви: главни и редни бројеви. Врсте
главних бројева: основни бројеви, збирни бројеви.
Глаголи. Непрелазни, прелазни и повратни глаголи. Подела глагола по виду. Морфолошке
категорије: време и начин.
Лични и нелични облици. Прилози.
Помоћне речи: предлози, везници и речце. Узвици.
Ш. ПРАВОПИС
Састављено и растављено писање речи. Правописни знаци. Скраћенице. Растављање речи на
крају ретка.
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Причање догађаја и доживљаја (приказивање осећања).
Описивање бића, предмета, радњи, појава (тачно, верно, сажето).
Самостално излагање у функцији интерпретације књижевног текста.
Изражајно казивање напамет научених лирских песама и краћих монолошких текстова.
II. ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Правописне вежбе: писање бројева и одричних облика глагола. Писање скраћеница.
Писмени састави: Израда плана писменог састава, усавршавање текста; писање побољшане
верзије писменог састава (уношење нових података, отклањање безначајних појединости).
Четири школска писмена задатка.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је
тако да је за подручје књижевност издвојено окo 60 одсто, а за друга два (језик и култура
изражавања) око 40 одсто часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 одсто часова. Осталих 30 одсто
часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано
- у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену
начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и
лектира),
а
обухватају
књижевнотеоријско
и
књижевноисторијско
проучавање
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су
елементи опште лингвистике и правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог
изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи
задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња
наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета (историје, сродних
општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекароммедијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима
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ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом (просветним
саветницима за српски језик и књижевност); такође је корисна сарадња наставника и са
одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним
новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа,
облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање хитних задатака и садржаја
програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање
одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности,
примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних
наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и
методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и
индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуалнографичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне
врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и
телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава
условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и
функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и
кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотецимедијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и
библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог
предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних
извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у
виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и
садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи
фонд часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног
годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између
часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су
структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања
књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су
основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени
су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада
различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и
ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до
данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела
у I разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела
(књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског проучавања,
карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни
разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у
књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се
систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и
студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим
стручним школама.
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Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од
претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:
- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног
дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела;
дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња,
јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм,
телевизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују,
ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици
зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре књижевноуметничког дела и
књижевних методологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега
треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена
дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа
књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а на
којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи
и примену експликативног методичког система када се мора чути наставникова реч, и то
најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим
ситуацијама у којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне
информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика
каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног
програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба напоменути да се из
лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ
књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући
ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ
је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно
социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално
повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи
појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у
уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са
одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и
методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и
знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје
општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика,
треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом
реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском
књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма
укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не
обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике.
Посебан је значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да
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би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан
однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли
током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању
раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ
речено, о усвајању једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и
језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета.
Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила
књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске
функције језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе
изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији,
синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје
књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен
правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског
и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај
начин што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка,
анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили.
Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици
интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и
умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог
изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених
облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима
демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати
индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати
његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се
ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не
обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу
прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог
састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда
појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста.
Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези
с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник
одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог
састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте
треба понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима
изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку
мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи
одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која
чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени
задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене
том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати
ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила.
После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав
одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у
писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао утисак
да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час
израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом
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задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе изражавања ученика.
Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно
време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање већег броја
краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама
наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и
анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и
коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник
даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – примерених
могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини
облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.
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Reported Speech - Statements
Films, Art, Entertainment, writing film reviews, a debate
about art
Health Matters
The Second Conditional – contrast with the First
talking about sports and fitness, health issues, giving
advice
European Union
Question Tags, talking about wishes, plans and intentions
Selected Material (texts on fine and applied arts as well as
history of art)
Revisions and Test Papers
Укупно

Свега

9

8

8

7

7

7

10
7
6
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1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
-Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако.
- Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном,
образовном и јавном контексту.
-. Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном
контексту.
- 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
- Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима
преовлађују фреквентне речи и интернационализми.
- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре,
обавештења, кратке новинске вести ).
-. Разуме једноставне личне поруке и писма.
- Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима,
упутства о руковању, етикете на производима, јеловник и сл.).
3. Област језичке вештине – ГОВОР
-. Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).
- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.
- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.
- Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).
- Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
- Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).
- Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места,
осећања).
-. Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона,
детаљних упутстава.
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
-. Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама.
- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре.
- Има углавном јасан и разумљив изговор.
- Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору.
- Примењује основну правописну норму.
- Користи неутралан језички регистар.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се реализује у учионици са целим одељењем, уз коришћење аудио и видео
уређаја.

И С Т О Р И Ј А
Ред.
Број
1
2
3

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Упознавање ученика са планом и програмом

1

Свет у другој половини 19 и почетком 20 века
Спољна политика великих сила; империјалистички
ратови

3
4
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5

Jужнословенски народи и њихови суседи у другој
половини 19 и почетком 20 века
Први светски рат и револуција у Русији

6

Свет између два светска рата

9

7

Југославија између два рата

5

8

Други светски рат

15

9

Тенденције развоја послератног периода

5

10

Југославију у савременом свету

6

11

Годишња систематизација

2

4

Укупно

14
6

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске
свести; разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и
улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног идентитета; стицање и
проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за разумевање
савременог света; унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за живот у
савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења, способности
изражавања и образлагања сопствених ставова, разумевања мултикултуралности, развијање
толеранције и културе аргументованог дијалога); оспособљавање за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија; развијање свести о потреби сталног усавршавања и
свести о важности неговања културно-историјске баштине.
-

-

-

Задаци наставе историје су да ученици:
стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој, економској,
друштвеној, културној...), да разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и
процеса, и улогу истакнутих личности у развоју људског друштва;
поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости;
разумеју да национална историја представља саставни део регионалне, европске и
глобалне историје;
развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости;
буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација датих у
различитим симболичким модалитетима (историјске карте, графикони, табеле...) и њихово
повезивање са претходним историјским знањем;
буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских догађаја;
повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних предмета;
буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у свакодневном
животу;
унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад (комуникативност,
образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог...);
развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитиван став према учењу;
развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.
II разред
(један час недељно, 34 часа годишње)

Европа и свет крајем XIX и почетком XX века
Друштвено-економске прилике – економски напредак, друга индустријска револуција, пораст
националног богатства у развијеним земљама, друштвено раслојавање, грађанске и радничке
политичке странке.
72

Међународни односи – интересне сфере великих сила и подела колонија у Азији и Африци,
формирање политичких и војних савеза и међународне кризе.
Наука – достигнућа природних наука и њихова примена; развој друштвених наука.
Уметност – романтизам, реализам, импресионизам, експресионизам...
Српски народ крајем XIX и почетком XX века
Србија крајем крајем XIX и почетком XX века – владавина Александра Обреновића, Мајски
преврат и успон демократије (Петар I Карађорђевић), културне прилике и привредни развој.
Срби у Босни и Херцеговини после Берлинског конгреса – аустроугарска окупација, аграрно
питање, међунационални односи.
Срби под османском влашћу крајем XIX и почетком XX века – Рашка област, Косово и Метохија
и Македонија; етнички и друштвени односи, прилике после Младотурске револуције.
Балкански ратови – супротности између балканских држава; Балкански савез; Први и Други
балкански рат и њихов историјски значај.
Први светски рат
Први светски рат и револуцијe у Русији и Европи – карактер рата и главни фронтови, ток рата и
најзначајније битке; Фебруарска и Октобарска револуција у Русији; револуције у Немачкој и
Мађарској. Распад царстава и стварање нових држава у Европи.
Србија и Црна Гора у Првом светском рату – Церска, Колубарска и Мојковачка битка, војни слом
и повлачење преко Албаније, Солунски фронт; југословенска идеја (Нишка, Крфска и Женевска
декларација); проглашење Краљевине СХС.
Свет и Југославија између два светска рата
Свет између два светска рата – Версајски мир, Друштво народа; друштвене прилике и превирања,
криза демократије и појава тоталитарних идеја (комунизам, фашизам и нацизам); раднички
покрет; прилике у СССР-у; модернизација привреде; велика економска криза и модели њеног
решавања; заоштравање међународних односа; грађански рат у Шпанији, аншлус Аустрије,
Минхенски споразум, пакт Рибентроп – Молотов.
Култура у периоду између два светска рата – основне одлике културе; наука – достигнућа
природних наука и њихова примена; развој друштвених наука; нови правци у уметности –
футуризам, дадаизам, надреализам...
Југославија од 1918. до 1941. године – конституисање Краљевине СХС и Видовдански устав;
политичке, економске и културне прилике, национално питање; лични режим краља Александра
и устав из 1931. године; намеснички режим – влада Милана Стојадиновића, стварање Бановине
Хрватске и влада Цветковић – Мачек (1939); спољна политика југословенске државе.
Други светски рат
Карактер рата и главни фронтови – победе Сила осовине у првој фази рата; образовање
Антифашистике коалиције; прекретнице у рату (Стаљинград и Ел Аламејн); геноцид, холокауст и
концентрациони логори; покрети отпора у Европи; савезничке конференције (Техеран, Јалта,
Потсдам); супротности међу савезничким силама.
Југославија у Другом светском рату – приступање Тројном пакту и војни пуч 27. марта 1941.
године, Априлски рат и војни слом, окупација, деоба територија и квислиншки режими,
Независна Држава Хрватска и политика геноцида над Србима, Јеврејима и Ромима; устанци и
организовани покрети отпора, револуционарно освајање власти, грађански рат, најзначајније
војне операције, савезничка политика према Југославији, основи новог државног уређења,
завршне операције за ослобођење југословенског простора, жртве рата и допринос савезничкој
победи.
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Свет и Југославија после Другог светског рата
Промена односа снага међу великим силама, хладни рат; стварање блокова; улога ОУН у очувању мира,
антиколонијални покрети. Свет у савременом добу – распад СССР, нестанак Источног блока, ЕУ,
глобализација; научно-технолошка револуција; популарна култура, нови правци у уметности –
енформел, поп-арт, хиперреализам...
Југославија после Другог светског рата – конституисање југословенске федерације и њено
међународно признање; политичке, економске и културне прилике; сукоб са Информбироом,
сарадња са Западом, улога у Покрету несврстаних; самоуправни концепт социјалистичког
развоја, устав из 1974. године, дезинтеграција и распад југословенске државе; настанак нових
држава, демографске, економске и културне последице нестанка Југославије; Косовско питање,
раздвајање Србије и Црне Горе.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазну тачку програма чине циљ и задаци овог предмета, чија реализација треба да буде
прилагођена узрасту и развојним карактеристикама ученика. Садржаје треба прилагођавати
ученицима, како би најлакше и најбрже достигли наведени циљ. Наставник има слободу да сам
одреди распоред и динамику активности за сваку тему, уважавајући циљ и задатке предмета.
Програм се може допунити садржајима из прошлости завичаја, чиме се код ученика
постиже јаснија представа о историјској и културној баштини у њиховом крају (археолошка
налазишта, културно-историјски споменици, музејске збирке...).
У средњим школама на наставном језику неке од националних мањина могу се, осим
садржаја из њихове историје који су дати у програму, обрадити и проширени наставни садржаји
из прошлости тог народа. При томе, наставници ће настојати да, коришћењем разноврсних
извора и релевантне историографске и етнографско-антрополошке литературе, ученицима пруже
могућност да стекну јасну представу о прошлости народа коме припадају, али и окружења у коме
живе: какав им је био начин живота и које су значајне личности обележиле њихову историју.
Важно је искористити велике могућности које историја као наративни предмет пружа у
подстицању ученичке радозналости, која је у основи сваког сазнања. Наставни садржаји треба да
буду представљени као „прича‖, богата информацијама и детаљима, како би историјски догађаји,
појаве и процеси били предочени јасно, детаљно и динамично. Настава би требало да помогне
ученицима у стварању што јасније представе не само о томе шта се десило, већ и зашто се десило
и какве су последице проистекле.
Посебно место у настави историје имају питања, она која поставља наставник ученицима, и
она која долазе од ученика, подстакнута оним што су чули у учионици или што су сазнали ван
ње, користећи различите изворе информација. Добро осмишљена питања наставника имају
подстицајну функцију за развој историјског мишљења и критичке свести, како у фази утврђивања
и систематизације градива, тако и у обради наставних садржаја. У зависности од циља који
наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције: фокусирање пажње на неки
садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за појашњењем итд.
Пожељно је што више користити различите облике организоване активности ученика
(индивидуални рад, рад у пару, рад у групи, радионице или домаћи задаци, као што су
семинарски радови, презентације, самостални и групни пројекти...).
Да би схватио догађаје из прошлости, ученик треба да их „оживи‖ у свом уму, у чему
велику помоћ може пружити употреба различитих историјских текстова, карата и других извора
историјских података (документарни и играни видео и дигитални материјали, музејски
експонати, илустрације), обилажење културно-историјских споменика и посете установама
културе. Коришћење историјских карата изузетно је важно, јер омогућава ученицима да на
очигледан и сликовит начин доживе простор на коме су се догађаји одвијали, олакшавајући им
праћење промена на одређеној територији.
Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе
(беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују језички фонд ученика.
Неопходно је имати у виду интегративну функцију историје, која у образовном систему, где су
знања подељена по наставним предметима, помаже ученицима да схвате повезаност и
условљеност географских, економских и културних услова живота човека кроз простор и време.
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Треба избегавати фрагментарно и изоловано учење историјских чињеница, јер оно има најкраће
трајање у памћењу и најслабији трансфер у стицању других знања и вештина.
Како би циљеви наставе историје били што потпуније остварени, препоручује се и примена
дидактичког концепта мултиперспективности.
Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из сродних
предмета, а посебну пажњу треба посветити оспособљавању ученика за ефикасно коришћење
информационо-комуникационих технологија (употреба Интернета, прављење Power point
презентација, коришћење дигиталних аудио-визуелних материјала и израда реферата и матурског
рада).

Ф И З И Ч К О
Ред.
број

1.

2.

3.

4.

5.

В А С П И Т А Њ Е

НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Упознавање са планом и програмом.
Значај физичке активности за очување и унапређење
здравља
АТЛЕТИКА
Трчање: на 100 м - ученици и ученице,на 800 м ученице и на 1000 м- ученици; штафета 4 х 100 м –
ученици и ученице.
Скокови: скок удаљ одабраном техником.
Бацање: бацање кугле „рационалном‖ техником
(ученици 5кг,ученице 4кг.). Такмичење у атлетским
дисциплинама.
СТОНИ ТЕНИС
Основи технике:основни ударци,сервис.
Тактика,пропозиције,правила и систем такмичења.
СПОРТ ПО ИЗБОРУ ( КОШАРКА)
Понављање и учвршћивање раније усвојених
елемената игре. Даље проширивање и продубљивање
техничко-тактичке припремљености ученика у складу
са изборним програмом.
Учествовање на одељењским, школским и
међушколским такмичењима.
ТЕСТИРАЊЕ
За праћење телесног развоја и физичких способности
служи батерија тестова која обухвата:
-за телесни развој (телесна висина и тежина);
-за брзину (трчање 30 м);
-за експлозивну снагу ногу (скок у даљ);
-за равнотежу (стајање на клупици за равнотежу);
- за гипкост (дубоки претклон)
-за координацију (бацање и хватање лопте у одређеној
временској јединици);
-за репетативну снагу руку (згибови);
-за издржљивост (трчање 500,800 м).

СВЕГА

1

16

16

33

4
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УКУПНО ЧАСОВА:

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
- подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
- развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних
самостални рад на њима;
- стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово
усвајање;
- проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и
потпуније сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
- усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних
општим циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
- мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
- оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним
условима живота и рада.
СТРУКТУРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
Развијање физичких способности;
Спортско-техничко образовање;
Повезивање физичког васпитања са животом и радом
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања предвића се:
1. Развијање основних елемената физичкох способности ка- рактеристичних за овај узраст и пол,
као и елемената моторне уме- шности који служе као основа за повећање радне способности, неговање здравља и напредовање у спортско-техничком образовању;
Превентивно-компензацијски рад на спречавању постурал- них поремећаја;
Оспособљавање ученика за самостално неговање и само- контролу физичких способности и
здравља.
Програмски задаци одрећују се индивидуално, према полу, узрасту и физичком развоју сваког
појединца, на основу оријента- ционих вредности, које су саставни део Упутства за вредновање и
оцењивање напретка ученика, као и јединствене батерије тестова и методе за њихову проверу и
праћење.
Спортско-техничко образовање реализује се у I, II и III ре- зреду кроз заједнички програм
(атлетика, ритмичко-спортска гим- настика, вежбе на справама и тлу) и кроз програм по избору
учени- ка. У IV разреду спортско-техничко образовање реализује се кроз програм по избору
ученика.
II разред
(2 часа недељно, 70 часова годишње)
1. АТЛЕТИКА
Увежбавање и усавршавање дисциплина тробоја
2. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
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3.
2. 1. Вежбе на тлу:
Ученице:
Два повезана премета странце удесно, два повезана премета странце улево; став на шакама, колут
напред.
2. 2. Прескоци:
За ученице: коњ у ширину, висине 110 цм, склонка За ученике: коњ у ширину, висине 120 цм,
склонка.
2.3. Греда
За ученице:
Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одско- ком наскок у упор чучећи (уз
помоћ); окрет за 90 степени улево, ус- прав у успон, скок суножним одскоком , трчање до краја
греде; са- скок згрчено, завршити лећима према крају греде (бочно)
3 . РИТМИЧКО СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
За ученице
3. 1. Вежбе са чуњем
Држање чуња, млинови, бацање и хватање чуња, ударање чу- њевима, луковити и кружни замаси
са чуњем, котрљања.
Састав са чуњем у 3/4 такту од 16 тактова без музичке претње Састав са чуњем у 3/4 такту са
музичком пратњом
3.2. Вежбе са обручем
Држање обруча, котрљања и вртења обруча на тлу, бацање и хватање обруча, замаси и кружења
обручем, скок преко котрљајућег обруча
Састав са обручем у 4/4 такту од 16 тактова без музичке претње Састав са обручем у такту 4/4 од
24 такта са музичком пратњом
4. КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.3
Вежбе за отклањање лордозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
Понављање и увежбавање претходно научених елемената. Обука нових елемената
индивидуалне технике и колективне такти- ке у складу са изборним програмом за дату игру
Учествовање у одељењским, школским и мећушколским такмичењима
Минимални образовни захтеви
Полигон спретности и вештине
Полигон обухвата 24 станице са елементима атлетике, вежби на справама и тлу и спортске игре
(по избору ученика), као и елеме ната моторне умешности. Одржава се у сали. Наставник
одрећује садржај полигона зависно од пола, и време за извршење полигона
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи,
стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса
физичког васпитања:
- обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;
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заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и
потребама;
- обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитиво
утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које
негативно утичу на здравље.
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном
образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко
васпитање, у овим школама, значајно је за активнан опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ;
мерење и тестирање;
практична настава .
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се
реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом.
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени,
базен, клизалиште, скијалиште).
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада
утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа
наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде
појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се
одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено
за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко фаспитање
дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве
школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским
играма
Уместо програма ''вежби на справама и тлу'' које није могуће реализовати због недостатка
адекватног простора (фискултурне сале) и одговарајућих справа за вежбање, реализује се програм
''стоног тениса''.
Школа не располаже фискултурном салом, тако да се већи део програма реализује на
отвореном простору ( спортски терен и парк ''Чаир''), а у зимском периоду и у случају лоших
временских прилика, у одговарајућим учионицама.
-
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Зависно од интересовања ученика, део наставе
СЦ.''Чаир''.

се реализује на базену и клизалишту

Ф И З И К А
Ред.
Број

1

2

3

4

5

6

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Магнетно поље
Узајамно деловање наелектрисаних честица које се
крећу. Магнетно поље. Магнетна индукција. Магнетни
флукс. Деловање магнетног поља на наелектрисане
честице које се крећу. Лоренцова сила. Деловање
магнетног поља на проводник са струјом. Амперов
закон. Дефиниција ампера. Енергија магнетног поља
.
Променњиво електрично и магнетно поље
Електромагнетна индукција. Фарадејев закон
електромагнетне индукције. Самоиндукција. Ленцово
правило. Узајамна индукција. ( енергија у калему
).Енергија електромагнетног поља. Кретање
наелектрисаних честица у електричном и магнетном
пољу ( осцилоскоп, акцелератори, бетатрон )
.
Осцилације и таласи
Хармонијске осцилације. Осциловање у механици.
Слободне, принудне и пригушене осцилације и појам о
резонанцији. Затворено електрично осцилаторно коло.
Настанак и кретање таласа у разним срединама. Врсте
талчаса: попречни и уздужни таласи. Карактеристике
таласа: амплитуда, учестаност, брзина и таласна
дужина. Настанак, врсте и својства електромагнетних
таласа. Принцип суперпозиције таласа. Покретни и
стојећи таласи. Појам о акустици. Доплеров ефекат.

5

Оптика
Закони одбијања и преламања светлости. Тотална
рефлексија. Огледала и сочива. Једначина сферног
огледала. Анализа једначине огледала. Недостаци
огледала и сочива.Интерференција, дифракција и
поларизација светлости. Дисперзија светлости.
Апсорпција и расипање саветлости.

16

Атомска физика
Структура атома ( Радерфордов оглед ). Стационарна
стања и нивои енергије у атому. Франк- Херцов оглед.
Побуђивање и зрачење атома. Квантни прелази (
спектри ). Појам о Рендгенском зрачењу. Спонтано и
стимулисано зрачање. Ласер. Примена ласера и појам о
холографији.

13

Нуклеарна физика
Структура језгра атома. Нуклеарне силе. Дефект масе и
стабилност језгра. Радиоактивни распади језгра.

15

5

8
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Нуклеарне реакције. Фисија и фузија језгра. (
Нуклеарна енергија). Детекција радиоактивног
зрачења. Појам о дозиметрији. Заштита од зрачења. (
Заштита човекове средине ). Елементарне честице.

7

Астрофизика
( предмет и методе истраживања ). Структура васионе (
сунчев систем, галактика и васиона ). Космогонија (
порекло и развој небеских тела )

8

Укупно
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе физике у средњој стручној школи јесте стицање функционалне писмености и
знања о физичким појавама и процесима и оспособљавање ученика за примену знања у струци и
свакодневном животу, стицање радних навика, одговорности и способности за самостални рад,
формирање основе за даље образовање.
Задаци наставе физике су да ученици:
 развију природно – научну и техничку писменост;
 стичу знања о основним физичким појмовима значајним за струку и разумеју осноне
физичке законе;
 развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких
закона;
 стекну способност за уочавање, формулисање, и решавање једноставнијих проблема;
 развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;
 схвате значај физике за технику и природне науке;
 развијају способности и вештине за примену знања из физике у струци;
 стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограниченошћу и одрживом коришћењу;
 развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
 развијају радне навике, одговорност систематичност, прецизност и позитиван став према
учењу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Физику је нужно представити као живу, недовршену науку, која се непрекидно интезивно
развија и мења, а не као скуп завршених података, непроменљивих закона, теорија и модела.
Зато је потребно истаћи проблеме које физика решава у садашњем времену.
Данас је физика експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем,
заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет.
Треба имати у виду међусобну повезаност садржаја програма различитих предмета, на првом
месту повезаност програма физике, хемије и биологије, али и програма стручних предмета
чији се садржаји ослањају на појмове и законитости из физике.
Механика је прва област физике коју је човек почео да развија. У ову област се уводе и њој
развијају појмови који су од значаја за тумачење не само механичких појава, већ и појава и
процеса у другим областима физике и технике. На пример, појам масе, силе, енергије, рада,
закона одржања. Познавање механичких појава и механичких својстава тела користи се у
пракси и свакодневном животу и омогућава безопасно кретање транспортних средстава и
пешака.
Електромагнетизам пружа теоријски оквир за разумевање и објашњење многих појава и
процеса не само у другим областима физике, већ и у домену технике где електромагнетне
појаве имају примену. Развијање основних појмпва из ове области, као што су наелектрисање
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и његова својства у стању мировања и кретања, затим електрично и магнетно поље омогућава
разумевање многих апстрактних појмова у области савремене физике. Познавање
електричних и магнетних својстава материјала омогућава боље разумевање њиховог значаја
за развој нових технологија а самим тим и значај физике за појединца и друштво у целони.
Данас не можемо да замислимо ни једну сферу живота без оптике – медицина и технологија
са свим могућим врстама сензора са неким оптичким елементом, пренос података системима
оптичких влакана, продирање све дубље у космос најсавременијим земаљским и космичким
телескопима.
Изучавањем структуре материје ученик може разумети појам атома, молекула, кристала, као и
појаве у микросвету и својства материјала. Упознаје предности и недостатке коришћења
ласерског зрачења, радиоактивних супстанцији, нуклеарне енергије. Свестан је утицаја који
савремена физика има у медицини, технологији и свакодневном животу.
Изућавање астрономије омогућује ученику пре свега разумевање последица појава ротације и
револуције Земље, као и разумевање физичких појава и закона који одређују структуру и
кретање планета, Сунчевог система, звезда и галаксија. Астрономија указује на неопходност
развоја технологије како би се постигли захтеви истраживања свемира, и подстиче ученика на
апстрактно размишљање у процесу примене физичких закона на космичким размерама.

М А Т Е М А Т И К А
Ред.
Број
1

2

3

4

5

6

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Тригонометрија правоуглог троугла
Тригонометријске функ.оштрог угла.Основне
идентичности.Решавање правоуглог троугла
Степеновање и кореновање
Степен чији је изложилац цео и рационалан
број.Операције.Корен-појам,операције.Комплексан број
Квадратна једначина и квадратна функција
Ресаванје кб,једначине са једном непознатом.Вијетове
формуле.Квадр.функција –
график.Квадр.неједначине.Системи једначинаквадратна и линеарна једн.
Полиедри
Призма и пирамида-равни
пресеци,површина,запремина.
Експоненцијална и логаритамска функција
Експоненцијалнафункција.Експон.једначине.Логаритам
.Основна правилалогаритовања.Логар.функција
Обртна тела
Прав ваљак,купа,зарубњена купа,сфера,лоптаповршина и запремина.
Писмени задаци

8

Укупно

17

25

16

16

11

12
105

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове
потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на
свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког
образовања и самообразовања и развијање личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
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- развијају логичко и апстрактно мишљење;
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације;
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања
и решавања;
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду,
креативност и формирају систем вредности;
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета;
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе;
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима
и потребама струке и друштва;
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и
свакодневном животу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Годишњи фонд часова је 105 ,за обраду 51,а за утврђивање 54.
Настава се изводи са целим одељењем у учионици.

И С Т О Р И Ј А

У М Е Т Н О С Т И

– за сва четири одсека

Ред.
Број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Старохришћанска уметност

6

2

Византијска уметност

18

3

Романичка уметност

4

4

Готичка уметност

4

5

Исламска уметност

4

6

Уметност Далеког истока и Претколумбовске Америке

2

7

Ренесансна уметност

29

8

Семинарски радови

3

Укупно
70
Годишњи фонд часова је 70, 2 часа недељно; за обраду 48 за обнављање 22 часа.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: стицање знања о националној и светској историји уметности; формирање
критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и
уметничке баштине.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,
репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос
према очувању културне и уметничке баштине;
– разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и
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културама;
– уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,
економском и културном контексту;
– формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују
уметничка дела;
– ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и
презентују самосталне или групне радове и пројекте;
– буду оспособљени за самостални и тимски рад;
– проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
– стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,
да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете...;
– буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,
свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(2 +0 часа недељно, 70+0 часова годишње)
СТАРОХРИШЋАНСКА УМЕТНОСТ
Уметност катакомби и базилика. Рељефи у камену и слоновачи. Мозаици.
УМЕТНОСТ У ДОБА СЕОБА НАРОДА
ВИЗАНТИЈСКА УМЕТНОСТ
Опште особине византијске уметности. Архитектура св. Софије у Цариграду. Византијско
сликарство фресака, мозаика и икона. Радови у емаљу и слоновачи. Уметничко стваралаштво у
областима византијске уметничке сфере – Русија, Бугарска, Македонија.
СРЕДЊОВЕКОВНА УМЕТНОСТ У СРБИЈИ
РОМАНИЧКА УМЕТНОСТ
Историјски и идеолошки оквири развоја романичке уметности. Архитектура – Сен. Сернен;
Пиза; катедрала у Задру. Скулптура – Везлеј и Радованов портал. Романичке фреске и минијатуре.
ГОТИЧКА УМЕТНОСТ
Економскодруштвене основе развоја готичке уметности. Готичка архитектура – Шартр и
Ремс. Катедрала скулптура у Ремсу и Наубургу. Уметничко дело Јурја Далматинца.
Сликарство витража и фресака – Винцент из Каства. Процват уметничких заната –
златарство и слоновача.
ИСЛАМСКА УМЕТНОСТ
Историјски оквири настанка и развоја исламске уметности. Архитектура – Мутаваликова
џамија у Самари; џамија у Кордоби; палата у Алхамбри и џамија Ахмеда I у Цариграду. Сликарство
– декорација џамија и илустрације рукописа.
УМЕТНОСТ ДАЛЕКОГ ИСТОКА И ПРЕДКОЛУМБОВСКЕ АМЕРИКЕ
Опште особености кинеске и јапанске уметности средњег века. Карактеристични
споменици. Јапанска графика XVIII века. Опште особености уметности народа на Андима и у
Мексику.
РЕНЕСАНСНА УМЕТНОСТ
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Историјскодруштвени
услови
настанка;
ренесанснохуманистичка
ученост;
индивидуализам; обнова антике. Претече ренесансе у Италији. Ђотово сликарство и скулптура
Николе Пизана.
Архитектура ренесансе у Италији. Алберти и Браманте. Скулптура ренесансе у Игалији –
Донатело и Микеланђело.
Сликарство ренесансе у Италији – Мазачо; Леонардо да Винчи и Тицијан. Дубровачка
сликарска школа.
Ренесанса у Низоземској – Браћа ван Ајк и Бројгел. Ренесанса у Немачкој – Дирер.
Појам и развој маниризма. Услови за настанак маниризма. Водећи сликари – Бронзино и Ел
Греко.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се реализује у кабинету за историју уметности, са целим одељењем, у виду
фронталног типа часа. Наставна средства су репродукције, слајдови, документарни филмови.
Повремено се одлази на актуелне изложбе у оквиру додатне или редовне наставе.

Ц Р Т А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
Број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Светлост, тон сенка

32

2

Пропорција главе

64

3

Компоновање

44
Укупно

140

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици: – ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и
знања из теорије форме у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима; – развију и унапреде опажајне
способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
– истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким материјалима и
техникама;
– буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
– развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(0+4 часа недељно, 0+ 140 часова годишње)
СВЕТЛОСТ, ТОН, СЕНКА - Извори светла. Светлост и сенка. Бачена и локална сенка. Грађење
волумена,
дефинисање маса. Моделовање. Перспективна конструкција сенке. Рефлекс. Тонске разлике.
Градација светлости у односу на извор светлости. Аналитичка студија светла.
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ПРОПОРЦИЈА ГЛАВЕ - Глава као целина, делови главе. Глава у односу на тело. Однос делова
главе.
Конструкција. Покрет. Карактер.
КОМПОНОВАЊЕ - Однос делова и целине у композицији. Принципи компоновања. Планови и
простор у
композицији. Компоновање облика према равни у простору. Ритам у композицији. Јединство као
вредност композиције.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе, смотре,
такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише њихово
стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе); води
дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на
естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког
мишљења.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.

Ц Р Т А Њ Е

И

С Л И К А Њ Е

За II разред одсека Техничар дизајна графике, Техничар дизајна текстила и Техничар
дизајна ентеријера и индустријских производа
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
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–

ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме

у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
–
развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност
у раду;
–
истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким
материјалима и
техникама;
–
буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
–
негују индивидуални ликовни израз;
–
буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
–
развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
II разред
(0+4 часа недељно, 0+ 140 часова годишње)
СВЕТЛОСТ, ТОН, СЕНКА
Извори светла. Светлост и сенка. Бачена и локална сенка. Грађење волумена, дефинисање
маса. Моделовање. Перспективна конструкција сенке. Рефлекс. Тонске разлике. Градација
светлости у односу на извор светлости. Аналитичка студија светла.
ПРОПОРЦИЈА ГЛАВЕ
Глава као целина, делови главе. Глава у односу на тело. Однос делова главе.
Конструкција. Покрет. Карактер.
КОМПОНОВАЊЕ
Однос делова и целине у композицији. Принципи компоновања. Планови и простор у
композицији. Компоновање облика према равни у простору. Ритам у композицији. Јединство као
вредност композиције.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе,
смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише
њихово стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе);
води дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати
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ученике на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и
стваралачког мишљења.
Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.

С Л И К А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Сликарске технике

Свега
11

2

Валер

24

3

Боја као ликовно изражајно средство

70

Укупно

105

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
– ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
– истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким материјалима и
техникама;
– буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
– развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+4 часа недељно, 0+ 140 часова годишње)
СВЕТЛОСТ, ТОН, СЕНКА
Извори светла. Светлост и сенка. Бачена и локална сенка. Грађење волумена, дефинисање
маса. Моделовање. Перспективна конструкција сенке. Рефлекс. Тонске разлике. Градација
светлости у односу на извор светлости. Аналитичка студија светла.
ПРОПОРЦИЈА ГЛАВЕ
Глава као целина, делови главе. Глава у односу на тело. Однос делова главе.
Конструкција. Покрет. Карактер.
КОМПОНОВАЊЕ
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Однос делова и целине у композицији. Принципи компоновања. Планови и простор у
композицији. Компоновање облика према равни у простору. Ритам у композицији. Јединство као
вредност композиције.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе,
смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише
њихово стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе);
води дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати
ученике на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и
стваралачког мишљења.
Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.

В А Ј А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Вајарски материјали

Свега
3

2

Рељеф

12

3

Геометријска теле

12

4

Чврста и стабилна форма

15

5

Конкавно – конвексна форма

15

6

Напрегнута форма

15

7

Продори и отвори

15

8

Ротација

3

9

Слободна форма

15
Укупно

105
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе вајања је да развија ликовно естетску културу и способност ликовног изражавања
поступним радом на пластичном тродимензионалном обликовању основних форми.
Задаци наставе су да ученици:
упознају основне законитости тродимензионалног ликовног обликовања;
развију и унапреде ликовни језик кроз самосталан практичан рад у подручју вајања;
буду мотивисани да истражују, откривају и успостављју различите односе између
ликовних елемената у самосталном ликовном изражавању и стварању;
буду оспособљени за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и
савременим материјалима и техникама у подручју вајања;
формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање у природи, уметничким делима, сопственим радовима и радовима других ученика;
повежу стечена знања и вештине у области вајања са осталим ликовним подручјима;
унапређују критичност, радозналост, склоност да постављају питања, да дискутују,
изражавају и бране своје ставове;
буду мотивисани да одступају од рутинских поступака, да елементе искуства и стечена
знања реструктушу и стављају у нове односе, као и да проналазе различита оригинална решења у
свом ликовном изражавању и стварању у подручју вајања;
буду подстакнути на самостално проналажење и систематизовање информација из
различитих извора;
буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у будућем занимању
и свакодневном животу;
развијају и унапређују креативност, посматрање, опажање, визуелно мишљење,
дивергентно мишљење, емоције, машту, координацију ока и руке;
буду мотивисани да доприносе естетском и културном начину живљења у свом
природном и друштвеном окружењу.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+3 часа недељно, 0+105 часова годишње)
ВАЈАРСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Вајарски матријали, глина, гипс, дрво, камен.....
РЕЉЕФ
Скице, реализација у глини; ливење у гипсу.
ГЕОМЕТРИЈСКА ТЕЛА
Коцка, полулопта. Рашчлањивање у нова просторна решења.
ЧВРСТА И СТАБИЛНА ФОРМА
Скице; реализација у глини; ливење у гипсу.
КОНКАВНО КОНВЕКСНА ФОРМА
Скице; реализација у глини; ливење у гипсу.
НАПРЕГНУТА ФОРМА
Скице; реализација у глини; ливење у гипсу.
ПРОДОРИ И ОТВОРИ
Скице; реализација у глини; примена текстуре; ливење.
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РОТАЦИЈА – хоризонтална и вертикална.
СЛОБОДНА ФОРМА
Скице; реализација у глини; примена текстуре; ливење; патинирање.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни процес, треба тако организовати да буде на индивидуалном раду са ученицима.
Ученике треба упознати са начином рада, прибором и материјалима којима ће радити, затим их
треба оспособити да реше постављени задатак.
При раду на идејним решењима потребна је стална индивидуална и колективна коректура,
усмеравање, допунска објашњења и подсећање на основне карактеристике задатка. По завршетку
рада на идејним скицама, заједно са ученицима одабрати најуспешнија решења. Поред
ликовноестетских вредности постављеног задатка посебну пажњу посветити и
технолошкотехничким захтевима материјала којим се ради. Објаснити основне карактеристике
глине као материјала за рад и начин рада са њом. Инсистирати на задржавању истих односа маса
као на идејном решењу (скици). Избегавати задржавање на детаљима, подједнако третирати цели
форму.
Током рада посебну пажњу треба посветити ученицима који се теже тродимензионално
изражавају, али и ученицима који показују посебне склоности и брже и успешније решавају
постављени задатак.
Када је ученик задатак успешно реализовао рад у материјалу (глини, воску, пластелину...),
приступа се одливању у гипсу.

Г Р А Ф И К А
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Увод у графичку уметност (врсте штампе)

Свега
2

2

ВИСОКА ШТАМПА (линорез/ дрворез)

2

3

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОВРШИНЕ ЛИНИЈОМ

6

4

КОНТРАСТ ЦРНО БЕЛИХ ПОВРШИНА

8

5

ГРАФИЧКА ТЕКСТУРА

8

6

ОБРАДА СЛОЖЕНИХ ОБЛИКА

8

7

КАРАКТЕРИСТИКЕ ГРАФИЧКИХ КОМПОЗИЦИЈА

12

8

ЛИНОРЕЗ У БОЈИ

24

Укупно
70
Годишњи фонд часова је 70, (2 недељно ); За обраду 53 и за обнављање - дораду 17.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања из историје и технологије графичких
техника и оспособљавање за припрему и штампање графичког листа у техникама високе,
дубоке и равне штампе;
Задаци наставе су да ученици:
- развију осетљивост за организацију графичке форме;
- примене и продубе стечена знања из области теорије форме;
- негују систематичност и поступност у процесу рада од припреме до реализације
графичког листа;
90

- упознају историјат настанка графике у контексту развоја технологије;
- ефикасно примењују графичке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме
у разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију стваралачке, креативне и опажајне способности, координацију ока и руке,
истрајност, доследност, самопоуздање и самосталност у раду;
- истражују и експериментишу традиционалним и савременим графичким
материјалима и техникама;
- негују индивидуални ликовни израз;
- буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
- развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
УВОД У ГРАФИЧКУ УМЕТНОСТ
Технички поступци умножавања. Уметничка графика. Ручна штампа. Индустријска
штампа. Историјски преглед штампарских техника. Врсте штампе. Општи преглед техника
високе, равне и дубоке штампе.
ВИСОКА ШТАМПА (ЛИНОРЕЗ или ДРВОРЕЗ)
Историјски преглед. Изражајне могућности. Врсте и припрема плоча. Материјали и
алати. Техника штампања. Врсте папира.
ЛИНИЈА (OРГАНИЗАЦИЈА ПОВРШИНЕ ЛИНИЈОМ)
Организација површине линијом – иста или различите вредности линије; шрафура.
Припрема цртежа; обрада плоче; штампа.
ПОВРШИНА (КОНТРАСТ ЦРНО БЕЛИХ ПОВРШИНА)
Контраст црно белих површина – црна линија и површина; бела линија и површина.
Припрема цртежа; обрада плоче; штампа.
ТЕКСТУРА (ГРАФИЧКА ТЕКСТУРА)
Обрада различитих површина.
Припрема цртежа; обрада плоче; штампа.
ОБЛИК (ОБРАДА СЛОЖЕНИХ ОБЛИКА)
Обрада сложених облика – додиривање, прожимање, преплитање, покривање.
Реалистички и декоративан приступ. Припрема цртежа; обрада плоче; штампа.
КОМПОНОВАЊЕ (КАРАКТЕР ГРАФИЧКИХ КОМПОЗИЦИЈА)
Организовање сложеније графичке композиције. Припрема цртежа; обрада плоче;
штампа.
ЛИНОРЕЗ У БОЈИ
Припрема цртежа. Обрада плоча – преклопи и пасери. Штампа.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Тематске целине из наставног предмета графика су основе за стицање теоријских и
практичних знања и вештина из свих графичких техника.
Реализација овог наставног предмета подразумева корелацију са програмом наставног
предмета цртање, теорија форме и историја уметности.
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Наставни садржаји, проблемски постављени, вертикално се развијају од другог до
четвртог разреда и произилазе један из другог. Стога је наставнику дата могућност да у
складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке припреме.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Програм се остварује кроз конкретне задатке у одређеним графичким техникама, при
чему треба инсистирати на развијању индивидуалног израза и истраживачком приступу у
односу на ликовну форму, садржај и изражајне могућности техника.
Увод у сваку наставну јединицу подразумева демонстрацију примера, историјски
преглед технике, упознавање са технолошким поступком, карактеристичним материјалима и
алатима.
Теоретско упознавање са техникама изводи се искључиво у случајевима када није
могућа реализација неке од захтевнијих техника.
Реализацији сваког задатка претходи припрема скица и цртежа у техникама
адекватним задатој графичкој техници (цртеж тушем и пером, четком, лавирани цртеж,
колаж, акварел...).Ученике треба оспособити да самостално изведу цео поступак израде
графике, од припреме скица, обраде плоче до отискивања.
У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.

О С Н О В И Т Е Х Н О Л О Г И Ј Е
К О Н З Е Р В А Ц И Ј Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Увод у сликарску технологију

Свега
2

2

Цртеж као ликовна дисциплина

2

3

Подлоге за цртање

2

4

Импрегнација и препаратура

8

5

Угљен

4

6

Графитне оловке

6

7

Крејони и креде

6

8

Туш и бајц

6

9

Полихромне цртачке технике и материјали

6

10

6

12

Пастел
Комбиновање различитих цртачких техника и
материјала
Копирање дела из историје уметности

14

13

Блок

30

11

И

8
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Укупно
70+30
Годишњи фонд часова је 70,( 2недељно);за обраду 54 , за обнављање 16
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Основи технологије и конзервације је да ученици овладају
технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у цртању, сликању и
примењеном сликарству и упознају методe рестаурације и конзервације уметничког дела.
Задаци наставе су да ученици:
– овладају технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у
цртању, сликању и примењеном сликарству и упознају методe рестаурације и конзервације
уметничког дела;
– развију свест о значају технолошког аспекта у стварању и чувању уметничког дела;
– увиде значај споменика културе и њихове заштите;
– сликарског поступка од припреме подлоге и потребног материјала, реализације дела,
до
његове заштите;
– Негују савесност и поступност у раду и развију интересовање за технологију, технике
и
методе конзервације и рестаураторске анализе;
– Негују потребу за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и
естетског изгледа властите средине;
– Развију позитиван став према вредностима израженим у делима различитих подручја
уметности;
– Развију способност за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и
савремене уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње + 30 часова у блоку)
УВОД У СЛИКАРСКУ ТЕХНОЛОГИЈУ
Технолошко технички аспект ликовног дела. Подлоге; везива; пигменти; фиксативи и
лакови. Узроци пропадања.33
ЦРТЕЖ КАО ЛИКОВНА ДИСЦИПЛИНА
Општи преглед свих цртачких техника (оловка, сребренка, угљен, креда, перо, четка,
трска... ) и материјала.
Цртеж као самостална дисциплина или припрема за рад у другим техникама.
ПОДЛОГЕ ЗА ЦРТАЊЕ
Врсте подлога. Папир. Производња папира. Врсте папира.
Употреба папира у зависности од техника.
ИМПРЕГНАЦИЈА И ПРЕПАРАТУРА
Особине туткала. Натезање папира на рам. Импрегнирање и препарирање папира.
Тонирање препаратуре. Традиционалне и савремене фабричке препаратуре.
УГЉЕН
Производња и врсте угљена.
Изражајне могућности цртања угљеном.
Додатни материјали (подлоге, гуме, фиксативи).
ГРАФИТНЕ ОЛОВКЕ
Врсте, HB скала, примена
Изражајне могућности цртања графитом.
Додатни материјали (папири, гуме, оштрачи, фиксативи).
КРЕЈОНИ И КРЕДЕ
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Производња и врсте.
Изражајне могућности цртања кејонима и кредама.
Додатни материјали, подлоге, фиксативи.
ТУШ И БАЈЦ
Врсте туша и бајца.
Изражајне могућности цртања тушем. Линија, растер, текстура, лавир.
Материјали – папири, пера, четке.
ПОЛИХРОМНЕ ЦРТАЧКЕ ТЕХНИКЕ И МАТЕРИЈАЛИ
Тушеви у боји, оловке у боји, маркери. Подлоге.
Изражајне могућности.
ПАСТЕЛ
Врсте пастела (уљани, воштани, суви). Припрема пастелних боја.
Додатни материјали и подлоге. Фиксативи.
Изражајне могућности цртања пастелом.
КОМБИНОВАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ЦРТАЧКИХ ТЕХНИКА И МАТЕРИЈАЛА
Комбиновање више цртачких техника на одговарајућој подлози.
КОПИРАЊЕ ДЕЛА ИЗ ИСТОРИЈЕ УМЕТНОСТИ
Копија цртежа одговарајућим цртачким техникама на припремљеној подлози.34
НАСТАВА У БЛОКУ
(30 часова)
Посете музејима, текућим изложбама, ликовним атељеима и споменицима културе.
Анализа уметничких дела са техничкотехнолошког и изражајног аспекта. Анализа
ученичких радова.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Садржаји програма наставног предмета основи технологије и конзервацје имају
проблемски карактер.36
Решавање ликовног проблема је услов и средство за постизање трајног циља. Стога је
наставнику дата могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у
избору дидактичке припреме.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи,
разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика,
корелацију са другим
образовноваспитним подручјима и домен ученичког доживљаја.
Свака методска јединица и наставна целина подразумева теоријски увод, примере из
историје уметности, демонстрацију и практичне вежбе технолошког поступка које могу бити
мањег или већег обима, изведене као експеримент или задатак у одређеним техникама, у
складу са фондом часова намењених одређеној тематској јединици. За извођење наставе
потребно је имати одговарајући кабинет за теоријски и практичан рад, адекватно опремљен
потребним материјалима, алатима и помоћним средствима.
Потребно је обезбедити сарадњу са неким од атељеа за рестаурацију и конзервацију,
да би ученици имали директан увид у послове рестаурације и конзервације. Наставни
програм посебну важност придаје наставнику који методичке поступке и облике наставног
рада конципира усаглашавајући образовне и васпитне задатке (ликовне проблеме) са
побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвате на нивоу самоиницијативе.
Наставни процес подразумева избор облика наставног рада у складу са природом
наставног процеса, али пре свега на индивидуалном којим се подстиче и усмерава на трагање
за садржајним аспектом стварања и развијање сопственог ликовног и естетског погледа на
свет.
Практична настава подразумева корелацију са свим стручним наставним предметима
у циљу повезивања и стицања основе из ове области.
У наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области
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треба да сазна, на значај проучавања основе технологије и конзервације њену присутност и
улогу у прошлости и савременом окружењу. Треба инсистирати на познавање и примене
одговарајућих материјала и техника у циљу примереног постизања квалитета.
Tежити откривању суштине ликовних појава опажањем и разумевањем у процесу
практичног рада. Овим предметом кроз практичну наставу инсистирати на повезаност
теорије и праксе, значају функционалног знања у погледу развоја естетског мишљења и
примене у решавању естетских проблема кроз решавање конзерваторских захвата у области
уметничког наслеђа
Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја како би с разлогом
записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о изложбама,
музејима и споменика културе. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике
на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког
мишљења.

О Б Л И К О В А Њ Е

Т Е К С Т И Л А

За одсек Техничар дизајна текстила
Ред.
Број

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Обликовање текстила (историјат тканог и штампаног
3
текстила; избор форми применљивих на задатке)
Компоновање геометријских елемената по хоризонтали
2
45
(ликовно решење композиције)
Компоновање геометријских елемената по вертикали и
3
дијагонали (ликовно решење композиције употребом
45
линије и површине)
Орнаменти (инспирација – народна уметност,
4
45
архитектура, скулптура, керамика)
5
Студија-флоре и фауне (по природи – перцепција)
45
Транспоновање (транспоновање флоре и фауне;
6
45
стилизација флоре и фауне)
Рапортирање (компоновање дезена и начини уклапања
7
42
у одређене формате)
Укупно
210+60
Годишњи фонд часова је 270 часова (210 + 60 часова блока). Обрада – 48 часова;
обнављање 222 часа.
1

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања о дизајну текстила и принципима
креативног површинског обликовања и оспособљавање за самостално дизајнирање текстила
различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени да транспонују облике из природе и уметности у стилизоване
дезене примењиве на различите врсте тканина;
– примењују ликовне законитости, традиционалне и савремене медије, технике и
материјале у дизајнирању различитих врста тканина;
– самостално одаберу и примене ликовноестетска решења у складу са
функционалним и производним захтевима;
– развију стваралачко и критичко мишљање, визуелно опажање и памћење,
моторику, естетске критеријуме, истрајност и доследност у раду;
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–

–

негују индивидуални ликовни израз;
– буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену,
самопроцену и презентацију радова, за тимски рад и самостално проналажење и
коришћење информација из различитих извора;
– повезују и примењују стечена знања и вештине у настави других стручних
предмета;
– буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно
усавршавање;
формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне средине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+6 часова недељно, 0+210 часова годишње + 60 часова у блоку)

ОБЛИКОВАЊЕ ТЕКСТИЛА
Увод у дизајн текстила.
КОМПОНОВАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПО ХОРИЗОНТАЛИ
Ликовно решење композиције употребом линије и површине ради добијања различитих
валерских варијанти.
КОМПОНОВАЊЕ ГЕОМЕТРИЈСКИХ ЕЛЕМЕНАТА ПО ВЕРТИКАЛИ И ДИЈАГОНАЛИ
Ликовно решење композиције употребом линије и површине ради добијања различитих
колористичких варијанти.
ОРНАМЕНТИ
Инспирација – народна уметност, архитектура, скулптура, керамика.
СТУДИЈА ФЛОРЕ И ФАУНЕ
По природи (перцепција).
ТРАНСПОНОВАЊЕ
Стилизација флоре и фауне и транспоновање у идејна решења за дезен.
РАПОРТИРАЊЕ
Величине дезена, њихово компоновање и начини уклапања у одређене формате.
Компоновање стилизованих елемената флоре и фауне.
НАСТАВА У БЛОКУ
(60 часова)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У другом разреду, настава се реализује кроз индивидуални рад уз примену метода
дискусије, демонстације, аудиовизуелнх приказа и практичног рада.
Задаци захтевају примену стечених знања из предмета теорија форме, цртање и сликање,
историја уметности. При реализацији задатака ученици се подстичу на примену различитих
ликовних техника у изради идејних решења.
У трећем разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију, демонстацију
и аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује индивидуалним практичним радом уз
примену адекватних компјутерских програма. Реализација задатака подразумева примену
стечених знања на предметима обликовање текстила II, теорија форме, обликовање одевања,
штампа текстила, ткање текстила и психологија.
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У четвртом разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију,
демонстацију и аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује кроз индивидуалн
практичан рад уз примену адекватних компјутерских програма. Због хоризонталне и вертикалне
повезаности са наставним садржајима предмета штампа текстила, ткање текстила, обликовање
одевања и технологија текстила, задаци захтевају свеобухватан приступ у креирању идејних
решења.

И С Т О Р И Ј А

К О С Т И М А

За одсек Техничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Увод у предмет.

Свега
8

2

Антички костим

18

3

Средњевековни костим

8

4

Ренесансни костим

12

5

Костим XVII и XVIII века

8

6

Костим XIX века

10

7

Костим XX века

6

Укупно
70
Годишњи фонд је 70 (2 часа недељно). Програм се реализује у учионици, са групама од 710 ученика. Прогам се остварује кроз теоријски и практични део.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања о развоју костима кроз историју.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну знања о развоју костима кроз историју и буду оспособљени да повезују и
примењују стечена знања у настави других стручних предмета;
– буду оспособљени да визуелно прикажу карактеристике одевања у различитим
историјским периодима;
– развију критичко мишљање, визуелно опажање и памћење, моторику, естетске
критеријуме, истрајност и доследност у раду;
– буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену,
самопроцену и презентацију радова, за индивидуални и тимски рад и самостално
проналажење и коришћење информација из различитих извора;
– буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно
усавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
УВОД У ПРЕДМЕТ
Појам одевања, разлози настанка, развој историје костима, поделе, извори за проучавање,
примена.
АНТИЧКИ КОСТИМ
Месопотамија, Египат, Грчка, Рим.
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СРЕДЊОВЕКОВНИ КОСТИМ
Византија, српски средњовековни костим, средњовековни костим у Западној
Европи (Х, ХI, ХII, ХIII, ХIV век, бургундска мода).
РЕНЕСАНСНИ КОСТИМ
Италија, Француска, Енглеска, Немачка, Шпанија.
КОСТИМ ХVII И ХVIII ВЕКA
Стилови – Луј ХIII, Луј ХIV, Луј ХV, Луј ХVI, директоријум.
КОСТИМ ХIХ ВЕКА
Стилови – ампир, бидермајер, мода кринолина, мода турнира, сецесија.
КОСТИМ ХХ ВЕКА
Мода пре I светског рата, 1920е, 1930е, мода после II светског рата.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Остварити корелацију са свим стручним предметима и општеобразовним предметима са
којима је корелација могућа. Програм реализовати савременим наставним методама и
средствима. Упутити ученике да стечена знања користе у настави других стручних предмета и
мотивисати их на самостално истраживање и коришћење информација из различитих извора.
Настава обухвата теорију уз неопходну примену аудиовизуелних приказа, демонстацију
и дискусије, и практични део који се реализује кроз задатке, индивидуалним или тимским
радом, чиме се обезбеђује трајност стечених знања. Подстицати ученике да самостално уочавају
и пореде опште карактеристике и специфичности различитих стилова одевања.
НАПОМЕНА: уз сваку методску јединицу ученици цртају костим периода који се обрађује, ради
бољег уочавања и памћења крактеристика костима.

Т Е К С Т И Л Н А

Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

За одсек Техничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Основни појмови у текстилној индустрији – врсте и
1
подела текстилних производа.Преглед технолошких
процеса за израду појединих текстилних производа
Текстилна влакна – дефиниција влакана и уводна
разматрања о влакнима.Природна влакна биљног
порекла.Класификација,врста,структура.својства и
примена природних влакана биљног
2
порекла.Класификација,врста структура и својства
природнох влакана животињског порекла.Хемијскс
влакна.Класификација,добијање,својства вештачких и
синтетичких влакана.Неоргханска влакна
Вежбе –Идетификација влакна пробом
горења.Одређивање
3
дужине,коврџавости,финоће,еластичности и сорпције
влакана.
Пређе итехнологија израде пређе – дефиниција
пређе,класификација пређе.Технолошки процес израде
4
памучних пређа и пређа добијених од хемијских
влакана памучног типа,вунених пређа и пређа

Свега
2

14

2

10
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5

6

7

8
9.

10.

11.

12.

13.
11.

добијениход хемијских влакана вуненог
типа,карактеристике и употреба појединих врста пређа
Вежбе –Одређивање нумерације предива,степана
упредености.Испитивање пређе пробом горења
истезања,кидања квашења и хемијским средствима
Тканине и технологија израде тканине – дефиниција
тканине,структура и својства тканине,припрема за
ткање,израда тканине на
разбоју,класификација,карактеристике и употреба
појединих врста пређа
Плетенине и технологија израде плетенинадефиниција плетенина,структура и својства
плетенине,машине за израду кулирних и ланчаних
плетенина,класификација,карактеристике и употреба
појединих врста плетенина
Вежбе- одређивање врста плетенина – кулиране и
ланчане
Неткани текстилни материјали –дефиниција нетканог
текстилног материјала,класификација,карактеристике и
употреба нетканог текстилног материјала
Вежбе –израда нетканог
материјала,слепљивањем,загревањем,иглањем,филцањ
ем
Оплемењивање текстилног материјала –значај
бојења,штампања и дораде текстилног
материјала,припрема за
штаљмпање,бојење,штампање,циљ и врсте дораде
Вежбе –
одскробљавање,искувавање,белење,прање,карбонизова
ње,белење вунене тканине,испитивање пилинга.
Елементи декомпозиције зканине и ткачки прорачун –
дужина и ширина готове тканине,лице и наличје
тканине,дузина и ширина основе,нумера брда
Вежбе прорачун тканина
Укупно

3

7

5

1
2

1

6

3

10

4
70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања и вештина о распознавању, примени,
технологијама израде, оплемењивању и одржавању текстилних материјала.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају врсте и основне карактеристике природних и хемијских текстилних
влакана;
– буду оспособљени да уоче разлику између појединих врста влакана и производа
израђених од влакана;
– упознају технолошке процесе производње пређе, тканине, плетенине и нетканог
текстила;
– упознају технолошке поступке бојења, штампања и дораде текстилних
материјала;
– упознају особине, услове и начине употребе појединих текстилних материјала;
– упознају најновија технолошка достигнућа и поступкеа индустријске производње
текстилних материјала;
– овладају знањима за анализу, прорачуне и законитости везане за декомпозицију
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–

тканина;
– стекну навику рационалног коришћења текстилног материјала;
– развију еколошку свест о употреби текстилних материјала и рационално
коришћење ―отпада‖;
– буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе, усавршавање у
струци и
целоживот

ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ТЕКСТИЛНОЈ ТЕХНОЛОГИЈИ
Врсте и подела текстилних производа.
Преглед технолошких процеса за израду појединих текстилних производа.
ТЕКСТИЛНА ВЛАКНА
Дефиниција влакана и уводна разматрања о влакнима.
Природна влакна биљног порекла. Класификација, врста, структура, својства и примена
природних влакана бињног порекла.
Природна влакна животињског порекла. Класификација, врста, структура, својства и
примена природних влакана животињског порекла.
Хемијка влакна. Класификација, добијање, својства и примена вештачких и синтетичких
влакана.
Неорганска влакна.
BEЖБЕ
Идентификација влакана пробом горења.
Одређивање дужине, коврџавости, финоће, еластичности и сорпције влакана.
ПРЕЂЕ И ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРЕЂA
Дефиниција пређе.
Класификација пређа.
Технолошки процес израде памучних пређа и пређа добијених од хемијских влакана
памучног типа.
Технолошки процес израде вунених пређа и пређа добијених од хемијских влакана
вуненог типа.
Карактеристике и употреба појединих врста пређа.
ВЕЖБЕ
Одређивање нумерације предива (прорачун нумерације по маси и дужинске нумерације).
Одређивање степена упредености (број увоја и степен упредености пређе).
Испитивање пређе: пробом горења, пробом истезања и кидања, пробом квашења и
хемијским средствима.
ТКАНИНЕ И ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ТКАНИНА
Дефиниција тканине.
Структура и својства тканине.
Припрема за ткање.
Израда тканине на разбоју.
Класификација, карактеристике и употреба појединих врста тканина.
ПЛЕТЕНИНЕ И ТЕХНОЛОГИЈА ИЗРАДА ПЛЕТЕНИНА
Дефиниција плетенине.
Структура и својства плетенине.
Машине за израду кулираних и ланчаних плетенина.
Класификација, карактеристике и употреба појединих врста плетенина.
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ВЕЖБЕ
Одређивање врсте плетенина (кулиране и ланчане плетенине).
НЕТКАНИ ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
Дефиниција нетканог текстилног материјала.
Класификација, карактеристике и употреба нетканог текстилног материјала.
ВЕЖБЕ
Израда нетканог материјала – слепљивањем и загревањем, иглањем (игловани филц) и
филцањем.
ОПЛЕМЕЊИВАЊЕ ТЕКСТИЛНОГ МАТЕРИЈАЛА
Значај бојења, штампања и дораде текстилног материјала.
Припрема текстилног материјала за бојење и штампање.
Бојење текстилног материјала.
Штампање текстилног материјала.
Циљ и врсте дораде текстилног материјала.
ВЕЖБЕ
Одскробљавање, искувавање, бељење и мерцеризовање памучне тканине.
Прање, карбонизовање и бељење вунене тканине.
Испитивање пилинга.
Испитивање промене димензија текстилног производа после прања.
Испитивање склоности гужвању.
Испитивање апсорпције воде, квашење и брзине сушења текстилног материјала.
ЕЛЕМЕНТИ ДЕКОМПОЗИЦИЈЕ ТКАНИНА И ТКАЧКИ ПРОРАЧУНИ
Дужина и ширина готове тканине. Лице и наличје тканине. Правац основе и потке.
Густина по основи и потки. Дужина основе. Ширина основе на ваљку и у брду. Густина основе у
брду и нумера брда. Ивице. Укупан број основиних жица. Број нита и коталаца. Сновање.
Комбиновани увод у брдо и број основиних жица. Маса основе и потке. Маса 1m2.
Декомпозиција тканина.
ВЕЖБЕ
Технички прорачуни тканина.
Декомпозиција задатог узорка тканине.
Декомпозицијом тканине добити податке о: преплетају и његовим параметрима;
распореду боја; густини основе и потке; финоћи основе и потке.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Усвајањем садржаја из овог предмета предвиђено је да ученици стекну основна знања о
текстилним влакнима, пређама, тканинама, плетенинама, нетканим текстилним материјалима, као
и о њиховом бојењу, штампању и доради.
У корелацији са садржајима предмета ткање текстила, штампа текстила, обликовање
одевања, обликовање текстила и преплетаји тканина, ученици треба да се оспособе за практичну
примену стечених знања из ових области.
Садржај програма се реализује на часовима теоријске наставе и вежбама (рачунске и
практичне вежбе).
Теоријски садржаји се остварују у учуоницама, коришћењем различитих метода и
савремених наставних средстава ( рачунари, филмови, CDови, пројектори, фотографије, узорци
текстилних материјала).
Задатке које ученици реализују на часовима теорије се материјализују у оквиру часова
вежби.
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Вежбе се изводе у школској радионици у групама од 8 до 12 ученика у оквиру
индивидуалног рада на појединачним, конкретним задацима сваког ученика.
Настава се реализује у учионици. Одељење се дели у две групе тако да наставник недељно
реализује по два везана часа. Број ученика у једној групи је највише десет.

П Р Е П Л Е Т А Ј И

Т К А Н И Н А

За одсек Техничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Основни појмови о производњи тканине
1
2
3
4
5
6
7

Свега
8

Основни преплетаји

10

Изведени преплетаји из платненог преплетаја(уздужни
рипс ,попречни рипс,мешани рипс,панама)
Изведени преплетаји из кепер преплетаја(појачани
кепер,вишеструки,ломљени, мрежасти
,укрштени,одузети,увучени,померени кепер)
Изведени преплетаји из атлас
преплетаја(појачани,неправилни атлас)
Комбиновани преплетаји(креп преплетај,пругасте
тканине,каро тканине)
Ефекти бојених жица и преплетаја(тканине са
ефектним жицама по основи и потки,у једној или у
више боја)
Укупно

12
24

2
10
4

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања и вештина из области производње тканина
и врста преплетаја.
Задаци предмета су да ученици:
– oвладају знањима из конструкције основних и сложених преплетаја;
– овладају знањима и вештинама за израду узорака уникатних и индустријских
тканина у основним и сложеним преплетајима;
– развију и унапреде стваралачко мишљење, визуелно опажање, имагинацију,
логичко и критичко мишљење, естетске критеријуме, систематичност, прецизност,
уредност, темељност и истрајност у раду;
– буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе, и целоживотно
усавршавање у струци;
– развију способност решавања проблема и нових ситуација у процесу рада;
– повежу и примене стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне околине.
–
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ОСНОВНИ ПОЈМОВИ О ПРОИЗВОДЊИ ТКАНИНА
Текстилне површине.
Формирање тканина.
Припрема за ткање.
Историјат ткања.
Подела разбоја.
Принцип рада ручног ткачког разбоја.
Врсте ткачког папира.
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Приказ преплетаја на ткачком папиру.
Рапорт преплетаја.
ОСНОВНИ ПРЕПЛЕТАЈИ
Платно преплетај.
Кепер преплетај.
Атлас преплетај.
ИЗВЕДЕНИ ПРЕПЛЕТАЈИ ИЗ ПЛАТНО, КЕПЕР И АТЛАС ПРЕПЛЕТАЈА
Изведени преплетаји из платно преплетаја:
– Уздужни рипс;
– Попречни рипс;
– Мешани рипс;
– Панама.
Изведени преплетаји из кепер преплетаја:
– Појачани кепер;
– Вишеструки кепер;
– Ломљени кепер;
– Мрежасти кепер;
– Укрштени кепер;
– Померени кепер;
– Одузети кепер;
– Увучени кепер.
Изведени преплетаји из атлас преплетаја:
– Неправилан атлас;
– Појачани атлас.
КОМБИНОВАНИ ПРЕПЛЕТАЈИ
Креп преплетаји.
Преплетаји за пругасте тканине.
Преплетаји за каро тканине.
ЕФЕКТИ БОЈЕНИХ ЖИЦА И ПРЕПЛЕТАЈА
Приказ ефекта бојених жица и преплетаја на ткачком папиру.
Реализација ефекта бојених жица на узорку тканине.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржај програма се остварује на часовима теоријске наставе и вежбама.
Теоријска настава се реализује уз коришћење различитих наставних средстава (рачунари,
филмови, фотографије машина, узорци уникатних и индустријских тканина у одговарајућим
преплетајима) и метода.
Највећи део програма се остварује у оквиру вежби. Вежбе се изводе у групама (од 8 до 12
ученика) у школској радионици у оквиру индивидуалног рада на појединачним, конкретним
задацима сваког ученика.
Кроз рад на задацима ученик се оспособљава за успешно усвајње знања и вештина
предвиђених у оквиру предмета ткање текстила.
Настава у блоку, у трећој години, обавља се у школској радионици. Садржај блок наставе
је усклађен са садржајем предмета ткање текстила, али и осталим стручним предметима.
Индивидуална настава омогућава стално и систематско праћење ученика по фазама рада,
при чему наставник негује и развија индивидуалне афинитете ученика за занимање.
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Начин остваривања програма:настава се реализује у учионици.Оделење се дели у две
групе тако да наставник недељно реализује по два везана часа.Број ученика у једној
групи је десет.

Ф О Т О Г Р А Ф И Ј А
За одсек Техничар дизајна графике и Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Свега
Број
1
Хронологија фотографије:
2
Камера опскура, Нипс, Дагер (Дагеротипија),
емулзија.
2
Фото камера:
10
Тело, затварач, функција, улога, скала експозиције.
3
Објективи:
10
Стандардни, широкоугаони, телеобјектив, макро и
микро,
објективи, зум објективи. Скала бленде.
4
Светлост:
8
Природа светлости, светломер, врсте светломера,
призма,
преламање светлости у објективу, таласне дужине,
темпера- тура светлости, келвинометар.
5
Филм - дигитални сензор:
4
Врсте филмова, врсте емулзија, компарација са
сензором за дигитални запис:
6
Пратећи прибор при снимању:
4
Филтри за ц/б и колор фотографију.
7
Лабораторијски прибор:
2
Апарат за повећавање, кондензорска глава за ц/б и
глава за колор фотографију.
8
Опрема студија:
4
Електронска флеш расвета, трајно светло, дифузори,
кишобрани, спот светло, рефлексне површине,
позадине за снимање...
9
Снимања:
26
Архитектура, пејзаж, портрет у ентеријеру и
екстеријеру, макро снимање, снимање мртве природе,
снимање са материјализацијом, стакло метал дрво,
текстил...
10
Настава у блоку
20
Укупно
70+20
Годишњи фонд часова је 70,( блок 20 часова)
Начин остваривања наставе: практичан рад са ученицима у кабинету, фото-лабораторији,
фото-студију, екстеријеру и ентеријеру.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе фотографије је стицање практичних вештина и теоријских знања из области
фотографије и стварање основе за њену примењивост у различитим областима ликовног
деловања.
Задаци наставе су да ученици:
- Упознају савремене технике и технологије у фотографији и њихову примену;
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- Усвоје техничка знања при коришћењу фото технике и уређаја у студију и
лабораторији;
- Буду оспособљени за самосталан или тимски креативан рад, у односу на
специфичне професионалне захтеве;
- Развију спосoбност за визуелно памћење и повезивање опажених информација као
основе за увођење у визуелно мишљење;
- Развију осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у
настави, а примењују у раду и животу.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње + 30 часова у блоку)
УВОД У ФОТОГРАФИЈУ
Фотографија као самостална ликовна дисциплина или примењена у другим дисциплинама
визуелних уметности.
Хронологија историјског развоја – естетски и технолошки аспекти.
ТЕХНОЛОГИЈА СНИМАЊА И ИЗРАДЕ ФОТОГРАФИЈА
Фото камера – конструкција; делови и њихова намена.
Експозиција; делови који омогућавају експозицију; дијафрагма (бленда) и затварач.
Светлост и њене физичке карактеристике. Експонометрија као област која се бави
карактеристикама осветљавања емулзија. Сочива, физичке и оптичке особине.
Објективи – подела по конструкцији и намени.
Фотоемулзија; филмови; фотопапири; дигитални запис слике и ISO вредности.
Студио, опрема и врста расвете у студију.
Лабораторија, прибор, опрема.
Фотограм – вежбе добијања слике директним експонирањем фотопапира.
ЛИНИЈА
Вежбе снимања у екстеријеру. Композиционо решење линеарног садржаја. Обрада у
лабораторији, израда фотографија.
КОНТРАСТ
Композиција – однос светлих и тамних површина. Обрада у лабораторији; израда
фотографија.
ТЕКСТУРА
Композиција различито обрађених површина уз употебу оптималног осветљења, према
карактеру текстуре. Обрада у лабораторији; израда фотографија.
ПЕРСПЕКТИВА
Дубинска оштрина. Употреба изабраног угла снимања и одређене оптике за добијање
различитих пројекција перспективе. Обрада у лабораторији; израда фотографија.
ВАЛЕР
Композиција – валерска скала; валерски кључеви. Утицај избора филма и осветљења.
Обрада у лабораторији; израда фотографија.
НАСТАВА У БЛОКУ
(30 часова)
Посета изложбама. Снимање у екстеријеру. Обрада у лабораторији. Израда фотографија.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Следећа фаза је демонстрациони рад са опремом и прибором, овладавање њима, ради што
ефикаснијег коришћења при раду на практичним вежбама.
Садржаји програма се остварују у школском фото студију и фото лабораторији,
екстеријеру, посетама професионалним студијима који врше разне врсте снимања и
лабораторијама за израду колор материјала.
Вежбе треба обрађивати у континуитету, чиме би се омогућила повезаност са другим
стручним предметима, а ученицима обезбедило континуирано и лако овладавање вештинама
снимања и обраде снимљеног материјала.
У наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области треба
да упозна и сазна. Ученицима треба указивати на присутност и улогу фотографије у савременом
окружењу, различите приступе у фотографији, као и њену ефикасност у примени у свим
областима. Инсистирати на познавањy и примени савремене технологије у циљу примереног
постигнућа квалитета.
Практична настава подразумева посете изложбама, снимање у екстеријеру, обраду у
лабораторији и израду фотографија. У процесу реализације треба тежити откривању суштине
ликовних појава опажањем и разумевањем процеса практичног рада и указати на значај
фотографије и разумевање окружења и избора мотивационох садржаја као претпоставку за
креативност.
Указивати на повезаност теорије и праксе, значај функционалног знања у циљу развоја
естетског мишљења и примену знања у решавању естетских проблема у широком пољу ликовних
и примењених уметности. Ученике упућивати на учење по моделу из природе и путем уметничке
рецепције као једне од метода у коме нас природа и уметничко дело уводи у облик откривања
(опажањем) као претпоставке потенцијалне креативности.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика, корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема и афирмише стваралаштво ученика. Подржава их у раду
инсистирајући на формирању збирке радова (мапе фотографије), у време наставе води дневник и
прати развој ученика. Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја програма како
би с разлогом записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о
изложбама и музејима. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.
Примерено је наставне садржаје фотографије у блоку у II разреду реализовати у
корелацији са свим стручним преметима.

П И С М О
За одсек Техничар дизајна графике и Техничар дизајна ентеријера и индустријских
производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Свега
Број
1
Историјски преглед.
6
2

Прибор и материјал

4

3

Вежба потеза

10

4

Светло писмо, капитала

18

5

Размак између слова, речи и редова

4
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6

Бесерифна писма

16

7

Серифна писма

16

8

Курзив

10

9

Настава у блоку

20

Укупно
70+20
Годишњи фонд часова је 70; недељно по 2 часа и блок настава 20 часова годишње.
Начин остваривања програма: програм се реализује како фронталном тако и
индивидуалном наставом а уз помоћ примера ђачких радова и књига о калиграфији. Ученици се
користе нарезаним перима, флах - четкама, трском и другим средствима за писање.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање ученика за стваралачко изражавање разноврсним
калиграфским и типографским облицима словних знакова.
–
–
–
–
–

Задаци наставе су да ученици:
стекну знања о развоју калиграфије и типографије од првог знака до савременог фонта;
буду оспособљени за представљање различитих композиционих форми и примера писма, за
примену стечених знања и вештина у савременом дизајну и за самостално креирање у свим
областима дизајна;
формирају и унапреде естетске критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, визуелно
опажање и памћење, мотивацију и истрајност у раду;
буду оспособљени за самостални и тимски рад;
формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких
творевина, националне и светске културне баштине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)

ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД, РАЗВОЈ ПИСМА, КАЛИГРАФИЈА И ЊЕНА ПРИМЕНА
ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ
Све о прибору и материјалу са којим се и на коме се пише.
ВЕЖБЕ ПОТЕЗА, ПРАВИЛНО ДРЖАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПЕРА
ПИСМО КАПИТАЛА
Пропорције и редослед потеза, костур капитале.
КАПИТАЛА
Писање слова са правилним размаком и серифима.
КОМПОНОВАЊЕ ТЕКСТА
Правилно постављање. Размак између слова, речи и редова.
ХУМАНИСТИЧКИ РЕНЕСАНСНИ КУРЗИВ
Писање слова, текста, правилан размак између слова, речи и редова.
ЋИРИЛИЧНИ КУРЗИВ
Писање слова,текста, правилан размак између слова, речи и редова.
ПИСМО: ЋИРИЛИЧНИ УСТАВ
Писање слова и текста, правилан размак између слова, речи и редова.
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–

–

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и
начинима оцењивања. Тема се реализује кроз следеће облике наставе: фронтални и
индивидуални. Тип наставе: вежбе. Ученици се деле на групе, а настава се реализује у
учионици и/или кабинету.
Користити стручну литературу и интернет за припрему наставе. Током реализације наставе
користити доступна дидактичка средства, графичке приказе и репродукције уметничких дела,
аудио визуелна средства. Тему сажето обрадити на карактеристичним примерима. Ученицима
омогућити развој способности према индивидуалним могућностима.

О Б Л И К О В А Њ Е

Г Р А Ф И К Е

За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Ликовно-графичка композиција

Свега
66

2

Типографска композиција

66

3

Ликовно-графичка композиција знака
Пројектовање и извођење покретне најавне или одјавне
ТВ шпице
Блок настава

42

4
5

36
20

Укупно
210+20
Настава се реализује у кабинетима за предмет обликовање графике, уз употребу
адекватног прибора и помажући се успешним примерима радова предходних генерација
литературом и рачунарима.
Одељење се дели на две групе по 10 ученика.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе обликовања графике је стицање функционалних знања о обликовању
графике и оспособљавање за самостално дизајнирање графичких решења различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– буду упознати са основним законитостима
графичког обликовања;
– буду оспособљени за самостално ликовно изражавање – стварање, традиционалним и
савременим материјалима и техникама у подручју графичког дизајна;
– формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и
естетско процењивање уметничких дела, сопствених и радова других;
– повежу стечена знања и вештине у области графичког дизајна са
осталим ликовним
подручјима;
– развију критичност, радозналост; склоност да постављају питања, дискутују,
изражавају и бране своје ставове;
– буду мотивисани да одступају од рутинских поступака, да елементе искуства и
стечена знања реструктуишу и стављају у нове односе, као и да проналазе оригинална
решења у свом ликовнографичком изражавању и стварању у подручју
графичког дизајна;
– самостално проналазе и систематизују информације из различитих извора;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у будућем
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занимању и свакодневном животу;
– развију и унапреде креативност кроз посматрање, опажање, визуелно мишљење,
дивергентно мишљење, емоције, машту, координацију ока и руке;
– буду мотивисани да доприносе
естетском и луктурном начину живљења у свом
природном и друштвеном окружењу.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+6 часова недељно, 0+210 часова годишње + 20 часова у блоку)
ТИПОГРАФСКА КОМПОЗИЦИЈА
Ликовнографичке карактеристике слога, вредности слога постигнуте белим,
полуцрним и црним слогом. Тонске вредности постигнуте различитом густином и величином
слова у слогу; позитив и негатив слог.
Пројектовање и извођење композиције од иницијала и осталих пратећих
типографских елемената; једнобојна и двобојна решења у формату 35x26 cm.
Ликовнографичке вредности наслова, наднаслова,поднаслова, међунаслова и
слога.
Њихова композициона, функционалана и стилска веза са осталим типографским елементима.
Пројектовање и извођење композиције од слога, иницијала, наднаслова, наслова,
поднаслова, међунаслова и осталих пратећих тиографских елемената. Једнобојна и
вишебојна решења у формату 35x26 cm.
Пројектовање и извођење типоколажа у формату 50x30 cm.
(Типографска интерпретација задатог појма).
ЛИКОВНОГРАФИЧКА КОМПОЗИЦИЈА
Упознавање са системима пропорционалног
увећавања и смањивања формата –
аналитичка и графичка метода.
Пројектовање и извођење композиције од површина означених црнобелим линијама и
површинама уз употребу правилног линеарног растера без укрштања уз добијање шест до
седам тонова у формату 33x33 cm.
Пројектовање и извођење композиције која се добија од пропорционално умањене
композиције која се огледалским окретањем трансформише у
нову симетричну композицију
и изводи се са четири растера: правилнимлинеарним без укрштања, линеарним са
укрштањем, правилним тачкастим и слободним растером у формату 33x33 cm.
Пројектовање и извођење композиције са огледалским окретањем употребом валера
једне боје у формату 33x33 cm.
Пројектовање и извођење композиције са огледалским окретањем као вишебојно
решење у формату 33x33 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКА КОМПОЗИЦИЈА ЗНАКА
Компоновање и извођење знака стилизацијом реалног облика из света фауне и флоре
кроз неколико фаза до знака и презентацијом рада у формату 70x50 cm.
Пројектовање и извођење покретне ТВ најавне или одјавне шпице. Састоји се од шест
најкарактеристичнијих покрета са пратећом типографијом и презентацијом рада у формату
70x50 cm.
ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗВОЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ ТВ
НАЈАВНЕ ИЛИ ОДЈАВНЕ ШПИЦЕ
Састоји се од шест најкарактеристичнијих покрета са пратећом типографијом и
презентацијом рада у формату 70x50 cm.
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НАСТАВА У БЛОКУ
(20 часова)
Рад на задацима и пројектима.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У току изучавања програма највећи део треба реализовати преко конкретних задатака у оквиру
којих се ученици оспособљавају за самосталан рад, тимски рад и графичко обликовање у свим
основним областима графичког обликовања. Излагање треба да буде фронтално. Ученици, преко
уводних предавања, општих или предавања везаних за одређене задатке, уз коришћење
визуелних средстава
карактеристичних за програмску материју, односно јединицу, треба да се упознају са битним
карактеристикама, проблемима и могућим начинима њиховог решавања. Након тога треба да
следе задаци који могу бити и индивидуални, заједнички или групни, што зависи од сложености
наставне материје, односно, задатка.
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење ученика у
решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом ће се
ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови, морају
се јасно објаснити. Треба водити рачуна да сложеноет задатака буде поступна, да одговара
узрасту
ученика. Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике
извођења и сва техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду
слике и вектора, за савремено извођење графичких радова. При реализацији програма треба се
ослањати на знања која су ученици стекли у оквиру цредмета теорија форме, цртање и сликање,
писмо, фотографија и штампе и графички дизајн.
Сваки задатак, да би се успешно реализовао, треба да садржи обавезне и тачно одређене
ликовноестетске захтеве, прецизно разрађену методологију рада, наведене све
техничкотехнолошке захтеве. Практични део наставе треба да се преплиће са теоријским, да га
допуњује, илуструје
и утврђује. За решавање задатака ученици треба да користе читав низ информација добијених
било кроз медије, глобалну мрежу или из штампаног материјала, зато је потребно развијати
сталан критичан однос ученика и смисао за селективност информација.
Рад са ученицима треба да буде индивидуалан.
У току рада на пројектовању задатка потребно је фронтално и индивидуално
кориговати опште, групне или индивидуалне недостатке на пројекту или давати потребна
допунска објашњења која су у оваквој врсти наставне праксе неопходна. Сви задаци од
пројектовања — скице, преко цртежа изведеног, пројекта, техничких цртежа и остале
техничкотехнолошке документације, треба да имају и одређено време у оквиру кога их треба
успешно реализовати. Тако ће се постићи да сваки ученик усклади темпо рада и научи да
рационално користи време дато за обављање одређеног задатка. Због тога су потребне сталне
интервенције професора и праћење рада сваког ученика по фазама задатка.
Обратити пажњу на склоност ученика за начин пројектовања, индивидуалне идеје,
начин и извођење задатка или технику извођења. Посебну пажњу такође треба обратити
хендикепираним ученицима.
Треба развијати личне афинитете сваког ученика за посебно ликовно осећање које је
ван уобичајених норми, односно просека.
По обављеном задатку, односно једног или више задатака, потребно је да се заједничком
анализом ученика и професора, путем дијалога дође до утврђених вредности и
идејноликовних и техничкотехнолошких детаља задатка одређене програмске јединице.
Оваквом анализом ученици се оспособљавају да самостално и стручно посматрају и
анализирају и свој и туђи пројекат и доносе одређене закључке.
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Т Е Х Н О Л О Г И Ј А

Ш Т А М П Е

За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
ПОЈАМ ШТАМПЕ
1
Историјски преглед штампарства и графике са освртом
на савремене медије
ОСНОВЕ ТИПОГРАФСКОГ ОБЛИКОВАЊА
2
Типографски елементи, форма и типографско графичке
мере
3
ПРИПРЕМА ФАЈЛОВА ЗА ШТАМПУ

Свега
4

2
6

4

ИЗРАДА ПЛОЧА ЗА ШТАМПУ

4

5

ПРОЦЕС ШТАМПЕ

40

6

ПАПИР И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ

6

7

ДОРАДА ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА

6

8

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ У ШТАМПАРСТВУ

2

Укупно
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета штампа и графички дизајн је да ученици упознају законитости свих
процеса индустријске графике, историјски преглед развоја штампе и техника штампе, савремене
штампарске технике уз употребу информатичке технологије и апликативних рачунарских
програма.
Задаци наставе су да ученици:
–
упознају креативни и технички процес реализације графичког производа од идеје до
коначне реализације;
–
буду оспособљени да процењују и одабирају поједине графичке технике према пројекту и
условима и намени графичког производа;
–
ефикасно користе информатичке технологије и апликативне рачунарске програме за
обраду слике и вектора, прелома текста;
–
упознају достигнућа из области савремене штампе;
–
буду оспособљени да самостално примењују стечено знање у процесу штампе; за
ликовноестетске и техничке интервенције у свим фазама производње графичког производа и за
сарадњу са стручњацима различитих профила.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
ПОЈАМ ШТАМПЕ
Историјски преглед штампарства и графике са освртом на савремене медије.
ОСНОВЕ ТИПОГРАФСКОГ ОБЛИКОВАЊА
Типографски елемети, форме и типографскографичке мере.
ПРИПРЕМА ФАЈЛОВА ЗА ШТАМПУ
Слагање/прелом текста, писмо и фонтови. Слике за штампани материјал. Полутонови. Теорија и
сепарација боје, скенирање. Програми за лејаут странице и дизајн. Формат фајлова.
ИЗРАДА ПЛОЧА ЗА ШТАМПУ
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Електронска размена фајлова и дискови. Пробни отисци и провера боје. Монтажа и израда плоча.
CTP и PDF ток рада. Израда плоча за друге процесе.
ПРОЦЕСИ ШТАМПЕ
Основни принципи и техника високе штампе. Основни принципи и техника равне штампе.
Основни принципи и техника дубике штампе. Остале врсте штампе.
ПАПИР И ШТАМПАРСКЕ БОЈЕ
Израда папира, врсте и формати папира.Основни појмови о боји у штампи.
ДОРАДА ГРАФИЧКИХ ПРОИЗВОДА
Процеси дораде, врсте повеза и материјали. Остале методе дораде.
СПЕЦИФИКАЦИЈЕ У ШТАМПАРИЈИ
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Излагањем и уводним предавањима ученике упознати са наставном материјом, битним
карактеристикама и процесима појединих графичких и штампарских поступака.
У даљој реализацији појединих програмских јединица, треба прећи на групну анализу
могућности графичке реализације задатака и пројеката. У тој фази, наставне садржаје треба
излагати уз помоћ конкретних, већ реализованих примера графичких производа,компјутерских
презентација и сл. Садржаје треба реализовати и уз помоћ техничких и дидактичких средстава
којима се могу демонстрирати поступци у оквиру садржаја који супогодни за остваривање у
опремљеном школском кабинету. Ову практичну наставу треба изводити индивидуално, на
појединачним конкретним задацима. Зависно од услова и захтева сваког појединог задатка,
ученик треба да учествује у свим корацима креативног и техничког процеса реализације
графичког производа.
У сваком делу процеса ученик треба да научи да самостално интервенише у проблемима ликовно
естетског и техничког карактера.
Наставне садржаје, које је могуће ефикасно остварити само радом у аутентичним радним
амбијентима, погонима и на конкретним машинама, треба спровести у сарадњи са одговарајућим
институцијама. У оквиру такве сарадње ученици се упознају са најновијим техничким и
технолошким достигнућима и поступцима и процесима савремене графичке производње.

П И С М О
За одсек Техничар дизајна графике и Техничар дизајна ентеријера и индустријских
производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Свега
Број
1
Историјски преглед.
6
2

Прибор и материјал

4

3

Вежба потеза

10

4

Светло писмо, капитала

18

5

Размак између слова, речи и редова

4

6

Бесерифна писма

16

7

Серифна писма

16

8

Курзив

10

Укупно
Годишњи фонд часова је 70; недељно по 2 часа.

70
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање ученика за стваралачко изражавање разноврсним
калиграфским и типографским облицима словних знакова.
–
–
–
–
–

Задаци наставе су да ученици:
стекну знања о развоју калиграфије и типографије од првог знака до савременог фонта;
буду оспособљени за представљање различитих композиционих форми и примера писма, за
примену стечених знања и вештина у савременом дизајну и за самостално креирање у свим
областима дизајна;
формирају и унапреде естетске критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, визуелно
опажање и памћење, мотивацију и истрајност у раду;
буду оспособљени за самостални и тимски рад;
формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких
творевина, националне и светске културне баштине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)

ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД, РАЗВОЈ ПИСМА, КАЛИГРАФИЈА И ЊЕНА ПРИМЕНА
ПРИБОР И МАТЕРИЈАЛ
Све о прибору и материјалу са којим се и на коме се пише.
ВЕЖБЕ ПОТЕЗА, ПРАВИЛНО ДРЖАЊЕ И ВОЂЕЊЕ ПЕРА
ПИСМО КАПИТАЛА
Пропорције и редослед потеза, костур капитале.
КАПИТАЛА
Писање слова са правилним размаком и серифима.
КОМПОНОВАЊЕ ТЕКСТА
Правилно постављање. Размак између слова, речи и редова.
ХУМАНИСТИЧКИ РЕНЕСАНСНИ КУРЗИВ
Писање слова, текста, правилан размак између слова, речи и редова.
ЋИРИЛИЧНИ КУРЗИВ
Писање слова,текста, правилан размак између слова, речи и редова.
ПИСМО: ЋИРИЛИЧНИ УСТАВ
Писање слова и текста, правилан размак између слова, речи и редова.

–

–

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и
начинима оцењивања. Тема се реализује кроз следеће облике наставе: фронтални и
индивидуални. Тип наставе: вежбе. Ученици се деле на групе, а настава се реализује у
учионици и/или кабинету.
Користити стручну литературу и интернет за припрему наставе. Током реализације наставе
користити доступна дидактичка средства, графичке приказе и репродукције уметничких дела,
аудио визуелна средства. Тему сажето обрадити на карактеристичним примерима. Ученицима
омогућити развој способности према индивидуалним могућностима.
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Н А Ц Р Т Н А

Г Е О М Е Т Р И Ј А

За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Место и задатак нацртне геометрије

Свега
4

2

Ортогонална пројекција

20

3

Права и дуж у Монжоовом пару

10

4

6

6

Трансформације
Права величина дужи и праве помоћу трансформације
(страноцрт)
Раван

12

7

Пресечница равни (пресечена права)

6

8

Пресеци

2

9

Продори

4

10

Котирана пројекција

2

5

Укупно

4

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе нацртна геометрија је стицање функционалних знања и вештина
представљања пројекција тродимензионалних предмета.
–
–

Задаци наставе су да ученици:
буду оспособљени да приказују просторне форме ортогоналним пројекцијама и да
једноставно и брзо решавају просторне проблеме;
усвоје аналитички приступ и развију логичко и критичко мишљење.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
МЕСТО И ЗАДАТАК НАЦРТНЕ ГЕОМЕТРИЈЕ
Појам ортогоналне пројекције као изгледа у датом правцу.
Најужа обавештења о косој и централној пројекцији – перспективе, као о пројекцијама
које се добијају пројектовањем на ликораван.
Обавештење о значају и историјату централне пројекције – перспективе, њена улога у
сликарству, цртању и архитектури.
ОРТОГОНАЛНА ПРОЈЕКЦИЈА
Две ортогоналне пројекције краће назване по оснивачу модерне нацртне геометрије
Госпару Монжу – Монжов пар.
Координатни систем у простору, његове ортогоналне пројекције.
Координате и пројекције тачке.
Тачка у произвољном положају.
Тачка у специјалном положају.
Приказивање једноставних предмета у Монжовом пару.
Пројекција коcке.
Пројекција квадра.
Пројекција пирамиде.
Примери за вежбу.
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ПРАВА И ДУЖ У МОНЖОВОМ ПАРУ
Произвољни положај правих и дужи.
Специјални положај правих и дужи.
Продори правих кроз координате основа.
Примери за вежбу.
ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
Појам трансформације – добијање нове ортогоналне пројекције из Монжовог пара, или
једне ортогоналне пројекције и допунских нумеричких или графичких података о објекту.
Предаваће се само једнострука трансформација: нов поглед паралелан са ПП2, тако да нова
пројекција са постојећом I или II пројекцијом чини Монжов пар.
Координатна трећа пројекција бокоцрт, пројекција спарена са II координатном
пројекцијом.
Страноцрт – произвољна III пројекција.
Хаузнерово (ђачко) правило за трансформацију тачке.
Примери за вежбе.
ПРАВА ВЕЛИЧИНА ДУЖИ И ПРАВЕ ПОМОЋУ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ
Налажење праве величине задате дужи.
Наношење задате дужине на дату праву.
Налажење праве величине ивиcе тела.
Обарање дужи (скраћена трансформација).
Примери за вежбу.
РАВАН
Одређеност равни тачкама и правама.
Трагови равни.
Координате равни.
Пројекције трагова равни.
Равни у специјалном положају.
Пројекције трагова равни у специјалном положају.
Налажење трагова равни задатих тачкама и правама.
Примери за вежбу.
ПРЕСЕЧНИЦА (ПРЕСЕЧЕНА ПРАВА) РАВНИ
Пројекције пресечнице равни у произвољном положају.
Пројекције пресечнице равни у специјалном положају.
Паралелне равни.
Примери за вежбу.
Тачка на трагу равни пре и после ротације (обарања).
Права у равни пре и после обарања.
Произвољна права у равни пре и после обарања.
Тачка у равни пре и после обарања.
ПРЕСЕЦИ
Пресеци равни и једноставних геометријских тела (примитива).
ПРОДОРИ
Продори тела кроз тело (примитива) са израдом мреже.
КОТИРАНА ПРОЈЕКЦИЈА
Пројекција тачке.
Пројекција изохипса.
Пројекција профила.
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Примери за вежбу.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Целокупна настава се изводи у прилагођеној специјализованој просторији школе,
практичним вежбама. Настава је интегрална и састоји се од предавања, практичног рада,
утврђивања пређеног градива, пропитивања, оцењивања, увежбавања израде самосталних
задатака, коришћења уџбеника и рачунара, корелације са релевантним предметима и др.

Т Е Х Н И Ч К О

Ц Р Т А Њ Е

За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Матерјали и прибор-Основе техницког
1
цртања.Формати и врсте папира,врсте прибора за
цртање,размера и конструисање размерника.
Основни појмови и знања.Врсте и дебљине
2
линија,врсте техницког цртежа,употреба прибора.
Употреба прибора,упознавање са основним и
3
неопходним прибором за рад.Образложења о значају
познавања коришћења истог.
Употреба прибора,врсте прибора за
4
цртање(табла,шестар,лењир,троугао,рапидограф перо)
Употреба прибора у изради и разради скица,и
5
упознавање са знацајем у разлици коришћења прибора
на скици и дефинитивном пројекту.
Употреба прибора у дефинитивном
6
пројекту.Коришћенје истог ради постизана различитих
ефеката у презентацији и завршном раду.
Геометриске конструкције са правим
линијама.Упознавање са основним појмовима
геометриске конструкције,Констуисање различитих
7
облика у систему правих линија:управна
права,симетрала праве,симетрала углова,конструкција
многоуглова.
Геометриске конструкције са кружницама.Упознавање
са основним појмовима.Конструисање
8
кружнице,подела кружнице,уношење геометриских
тела(многоуглова)
Геометриске констукције са кривама.Упознавање са
основним појмовима.Коришћење адекватног прибора
9
за цртање кривих линија-кривуљари или спајање
нађених тачака.
Техничко писмо.Врсте техничког писма,употреба
10
техничког писма.Цртање техниког писма шаблонима за
слова.Потезно писмо.
Машинско техничко цртање.Конструкција шаблона
11
или исцртавање табела у које се уцртавају слова.
Пројектни елаборат,Комплетирање
12
пројекта,форматизовање и повезивање елабората
13
Блок настава
УКУПНО

Свега
8
6
2
2
2

2

6

6

12

6
12
6
26
70+26
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Годишњи фонд часова је 70,за обраду 50 за обнављање градива 20.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе техничког цртања је овладавање графичком обрадом конструктивних и осталих
цртежа у пројекту који су прилагођени постојећим стандардима.
Задаци наставе су да ученици:
буду оспособљени да правилно употребљавају прибор за цртање;
употребљавају посебне геометријске конструкције које су важне за техничке цртеже и
пројектовање;
развију уредност, тачност и систематичност у раду;
своје просторне замисли презентирају у графички стандардизованом облику и да унапред
процене сложеност таквог задатка.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње + 20 часова у блоку)
МАТЕРИЈАЛИ И ПРИБОР
Формати и врсте папира.
Врсте прибора за цртање.
Појам размере и конструисање размерника.
ОСНОВНА ЗНАЊА
Врсте линија, примена.
Врсте техничких цртежа.
Скице.
Цртеж.
Копија.
Детаљни цртеж.
Радионички цртеж.
УПОТРЕБА ПРИБОРА I
Цртање оловком.
УПОТРЕБА ПРИБОРА II
Извлачење у тушу.
Извлачење у бојама.
УПОТРЕБА ПРИБОРА III
Употреба шаблона.
Употреба трансфер материјала.
УПОТРЕБА ПРИБОРА II
Употреба шестара за цртање кружнице и кружних лукова.
Гарнитура шестара.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА ПРАВИМ ЛИНИЈАМА
Паралелне, управне и праве под 45º, 30º и 45.º
Диметрала углова и дужи, деоба дужи.
Конструисање правилних полигона.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА КРУЖНИЦАМА
Конструкcије кружнице и кружних лукова под задатим условима.
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Прелазни кружни лукови.
ГЕОМЕТРИЈСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ СА КЕНИКАМА (КРИВАМА 2º)
Дефиниције елипсе, хиперболе и параболе.
Конструкција елипсе када су познате осовине.
Конструкција елипсе када су познати коњуговани пречници.
Конструкције хиперболе.
Конструкције параболе.
ПИСМО
Стандарди техничког писма.
Употреба шаблона за слова.
Употреба трансфер технике.
МАШИНСКО ТЕХНИЧКО ЦРТАЊЕ
Врсте пројекција.
Приказ предмета ортогоналним пројекцијама.
Процеси и прекиди тела.
Котирање.
Аксонометријске пројекције.
Примена елипсе у аксонометрији (пројекција кружнице).
ПРОЈЕКТНИ ЕЛАБОРАТ (6)
Комплетирање пројекта.
Заглавље.
Копирање.
Савијање цртежа и форма А.
Повезивање и прошивање елабората.
У току школске године ученици раде десет графичких радова у тушу на формату 300/300 mm.
НАСТАВА У БЛОКУ
(20 часова)
ВЕЖБАЊЕ
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
При извођењу наставе предмета техничко цртање потребно је да се свака наставна јединица
повеже и усклади са вежбом која се ради на одговарајућем материјалу са потребним техничким
прибором.
Свака наставна јединица подразумева обраду новог градива и утврђивање и примењивање
стечених знања и умења. Ученици морају да добију на часу потпуне и јасне одговоре из теме и
области техничког цртања која је на часу обрађивана.
Графичке радове ученици раде у школи, а вежбе, које су потребне за побољшање квалитета рада,
дају се као домаћи рад.
Потребно је да сваки час има заједничке фазе (устаљени део) у настави и то:
 уводни део,
 главни део,
 графички рад,
 закључак рада на часу и
 домаћи задатак.
Много знања и умења из техничког цртања, као, на пример представљање тродимензионалног
предмета на цртежу, за ученике представља апстрактно мишљење и зато је потребно да се у
настави, ради очигледности, користе разне шеме, цртежи и модели, како би ученици лакше
усвојили ове садржаје.
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За време излагања, наставник може да црта на табли објашњавајући садржаје део по део. На овај
начин ученици боље схватају цртеж, поступност при његовој изради, односно ученици виде како
настаје цртеж, а самим тим и боље схватају и лакше раде.
Градиво треба обнављати стално, јер област која се обрађује захтева константно продубљивање и
обнављање, а тиме се и градиво повезује у једну целину ради добијања систематичног знања које
ученици дуже памте.

О Б Л И К О В А Њ Е
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Природни систем грађе, конструкције, везе и облика
1
У области бионике
Обликовање површина савијањем, засецањем, и
2
Лепљењем ради добијања три димензије
Подела површина применом једног или више
3
елемената: хамер, папир, тањи картон
Понављање геометријских облика, истих или
4
различитих величина ради добијања композиције
Извођење слободне просторне конструкције ради
5
добијања примењеног модулатора
Примери доброг дизајна, реализовани пројекти и
6
литература из ове области
Обликовање једноставних употребних предмета и
7
производа без механизма ( ваза за цвеће, пепељара,
свећњак, пластична флаша за сокове или воду)
8
Блок настава
Укупно

Свега
13
13
13
13
13
13
27
20
105+20

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе обликовање је увођење у функционално, рационално и естетско обликовање
индустријских производа и објеката микроурбанистичке архитектуре.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени да примењују знања стечена у оквиру ликовних и ужестручних
предмета у обликовању простора ради стварања амбијента;
– да самостално и рационално врше избор материјала техничких решења и технологије
израде при остваривању својих замисли;
– да стваралачки приступају решавању проблема из ових области струке и за сарадњу са
стручњацима различитих профила и потребе развоја и унапређења дизајна;
– формирају одговоран однос према раду при обављању стручних задатака;
– буду мотивисани за целоживотни стваралачки рад и самообразовање;
– буду припремљени за успешан наставак образовања на одговарајућим вишим школама и
факултетама.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Природни систем грађе, конструкције везе и облика у области бионике, као и други системи који
су резултат техничких достигнућа.
Примери доброг дизајна, реализовани пројекти и, литература из ове области.
Подела површина применом једног или више елемената уз коришћење могућности просецања и
савијања материјала као што су хамер, папир, тањи картон, фолије и сл.
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Обликовање површина савијањем засецањем и евентуалним лшљењем савитљивих материјала
или хамера ради добијања тродимензионалних решења, примењујући јединствен систем у начину
израде.
Репетиција геометријоких облика истих или различитих величина ради стварања јединствене
композиционе целине коришћењем хамера, картона, фолија и других материјала који се лако
могу обрађивати.
Извођење слободне просторне конструкције од једног или више различитих материјала са циљем
добијања апстрактног или примењеног модулатора. За реализацију задатака користити елементе
од дрвета, пластичне масе, жице, картона, метала и друге материјале који се мећусобно могу
повезивати лепљењем, лемљењем или другим начином спајања.
Обликовање једноставних употребних предмета и производа без компликованих механизама –
једноставни алати, кухињски прибор, баштенски алати, једноставнији комади намештаја и сл.
НАСТАВА У БЛОКУ
(20 часова)
Посета инстутуцијама које се баве обликовањем, пројектовањем или производњом.
Анализа функције облика материјала, свих елемената дизајна, употребних предмета са
становишта дизајна.
Органнизовање стручних семинара из области дизајна са познатим дизајнерима уз активно
учешће ученика и наставника.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У другом разреду ученици се поступно уводе у проблеме обликовања.
У свим фазама од ученика се тражи систематичност у раду, одговоран приступ анализи и
истраживању, прецизност и егзактност у разради пројектног задатка.
Почетку сваке вежбе треба да претходи теоретско објашњење сврхе и циља вежбе, начина и
метода њеног остваривања. Поред школских радионица треба користити и школску библиотеку,
стручну литературу, информисање путем глобалне мреже, као и све јавне и културне
манифестације – изложбе, сајмове итд. које по мишљењу предметног наставника могу бити од
користи за одређену методску јединицу или за његово опште ликовно образовање и васпитање.

П О З Н А В А Њ Е

М А Т Е Р И Ј А Л А

За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Дрво и производи од дрвета
1
Стакло и производи од стакла
2
Камен и керамички матерјали
3
Везива, малтери и лаки бетони
4
Боје
5
Лакови и лепкови
6
Плута,линолеум,кожа и гума
7
Пластичне масе
8
Метали
9

Свега
10
3
4
3
4
3
2
3
3
35

Укупно
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је стицање функционалних знања из области материјала и оспособљавање
за избор оптималних материјала за израду различитих полупроизвода и производа.
Задаци наставе су да ученици:
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– упознају основне сировине за добијање полупроизвода и финалних производа;
– упознају врсте материјала, начин њихове прераде, техничке, технолошке и естетске
особине, услове и начине употребе;
– упознају прибор, алат и машине, поступке обраде материјала од ручне обраде,
занатске производње до индустријске тј. серијске производње;
– развију еколошку свест о употреби материјала и рационалном коришћењу ''отпада'';
– стекну навику рационалног коришћења материјала;
– буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање у струци и праћење технолошких
достигнућа.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ДРВО
Грађа и хемијски састав дрвета.
Својства дрвета – естетска, физичка, механичка и физичкохемијска.
Врсте дрвета.
Дрвена грађа – обла, резана, цепана, тесана.
Полупроизводи од дрвета – фурнири, шперплоче, панелплоче, иверице, медијапан плоче,
лесонит плоче.
Финална обрада дрвета.
Примена дрвета.
КАМЕН
Минерали:
– Особине минерала;
– Подела минерала;
– Важнији представници минерала.
Стене:
– Настанак стена;
– Подела стена;
– Важнији представници седиментних, магматских и метаморфних стена.
Обрада камена
Примена камена.
ВЕЗИВА, МАЛТЕРИ И БЕТОНИ
Везивни материјали.
Цемент – врсте, добијање и примена.
Малтери – врсте, добијање и примена.
Бетони – врсте, добијање и примена.
КЕРАМИКА И ВАТРОСТАЛНИ МАТЕРИЈАЛИ
Сировине за добијање керамике – пластичне и непластичне сировине.
Производња керамике – припрема сировина, обликовање, сушење, глазирање и печење
керамичких производа.
Врсте керамичких производа – несинтеровани и синтеровани производи.
Примена керамике.
Сировине за добијање ватросталних материјала.
Производња ватросталних материјала.
Врсте и примена ватросталних материјала.
СТАКЛО
Сировине за добијање стакла.
Врсте стакла према хемијском саставу.
Производња стакла – припрема сировина, топљење, обликовање стаклене масе, завршна
обрада стакла.
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Обликовање и примена равног стакла.
Обликовање и примена шупљег стакла.
Специјалне врсте стакла.
БОЈЕ
Подела и врсте боја.
Састав боја – пигменти, везивна средства, испарљиве супстанце, адитиви.
Врсте пигмената.
Примена боја.
ЛАКОВИ И ЛЕПКОВИ
Лакови – врсте, добијање и примена.
Лепкови – врсте, добијање и примена.
ПЛАСТИЧНЕ МАСЕ
Сировине за добијање пластичних маса.
Производња пластичних маса – припрема сировина и обликовање производа.
Обликовање пластичних маса – пресовање, каландрирање, екструдирање, бризгање,
дување, распршивање.
Механичка обрада пластичних маса.
Термопластичне и термостабилне масе.
Основне карактеристике пластичних маса.
Примена пластичних маса.
МЕТАЛИ
Класификација метала.
Основне карактеристике метала – физичке, механичке, хемијске и технолошке особине.
Механичка, површинска и термичка обрада метала.
Спајање металних делова.
Гвожђе и челик – добијање, особине и примена.
Бакар и његове легуре – добијање, особине и примена.
Алуминијум и његове легуре – добијање, особине и примена.
Остали важнији метали и легуре.
Примена метала и легура.
КОМПОЗИТНИ МАТЕРИЈАЛИ
Грађа композита – матрица и додатак.
Врсте композита – метални, керамички, полимерни, са додатком честица, са додатком
влакана и структурни композити.
Основна својства композита.
Примена композита.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Ученике треба упутити да, већ приликом пројектовања, узму у обзир све елементе на
основу којих треба да се определе за одређену врсту материјала. Уз кратко објашњење
технолошких поступака потребно је задржати се на основним врстама материјала и њиховим
својствима.
У корелацији са садржајима предмета обликовање, пројектовање и грађевинске
конструкције ученици треба да се оспособе за практичну примену стечених знања из ових
области.
Садржај програма се реализује на часовима теоријске наставе и вежбама.
Теоријски садржаји се остварују у учионицама уз коришћење различитих метода и
савремених наставних средстава (рачунари, филмови, компакт дискови, пројектори, фотографије,
узорци материјала).
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Задатке које ученици реализују на часовима теорије материјализују се у оквиру
часова вежби. Практични део предмета обухвата прикупљање, систематизовање и
класификовање каталошког материјала и узорака. Циљ је да ученици науче да изаберу
материјале, адекватну опрему и завршну обраду за потребе ентеријера и амбијенталног дизајна.
Вежбе се изводе у групама од 8 до 12 ученика у оквиру индивидуалног рада на
појединачним, конкретним задацима сваког ученика.
Начин остбарибања програма:настава се реализује у кабинету за одељења са одсека
Техничар дизајна ентеријера и индустриских производа.Одељење се дели у две групе тако да
наставник недељно реализује по два везана часа.

М О Д Е Л О В А Њ Е
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
1
Рељеф

Свега
9

2

Израда геометријских облика –коцка, полулопта

6

3

Чврста и стабилна форма

12

4

Конкавно-конвексна форма

9

5

Напрегнута форма

9

6

Структуре (текстуре), примена пластичним

9

7

Продори и отвори у форми

12

8

Ливење вишеделних калупа

9

9

Слободна форма

9

10

Ротациона форма

9

11

Аналитичко моделовање

12

12

Блок настава

20
Укупно

105+20

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе моделовања је да развија ликовноестетску културу ученика и то поступним
радом на пластичном тродимензионалном моделовању основних форми.
Задаци наставе су да ученици:
– стечена теоретска и практична знања схвате као систем применљив у будућем
занимању, који ће кроз праксу ширити и продубљивати;
– развију стваралачки однос у решавању задатака, користећи природне облике и
простор;
– схвате да простор и облик чине јединствену целину као оенову људске средине;
– буду упућени на то како да ускладе облик и простор хуманизујући их у складу са
практичним и духовним потребама човека и његове животне и радне средине;
– буду подстакнути на експеримент као посебни облик за откривање нових сазнања
и односа човека, простора и облика;
– буду оспособљени да правилно употребљавају алат и материјал.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
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(0+3 часа недељно, 0+105 часова годишње)
РЕЉЕФ
Уводно предавање.
Рељеф одређених димензија и нивоа – глина.
Одливање рељефа у гипсу (једноделни калуп).
Обрада гипсаних модела.
ИЗРАДА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ОБЛИКА – КОЦКА, ПОЛУЛОПТА
Варијације геометријских тела рашчлањавањем и прекомпоновањем у ново просторно
решење.
ЧВРСТА И СТАБИЛНА ФОРМА
Уводно предавање, скице – цртеж. Преношење дводимензионалних цртежа у
тродимензионални облик.
Реализација – глина. Одливање – гипс.
КОНКАВНО- КОНВЕКСНА ФОРМА
Уводно предавање, скице – цртеж. Реализација – глина.
Одливање – гипс.
НАПРЕГНУТА ФОРМА
Уводно предавање, скица – цртеж. Реализација – глина.
Одливање – гипс.
СТРУКТУРЕ (ТЕСТУРЕ) – ПРИМЕНА ПЛАСТИЧНИМ ПУТЕМ
Одливање модела у гипсу. Дводелни калуп.
Обрада негатива и припрема за одливање позитива. Одливање позитива коначна обрада.
ПРОДОРИ И ОТВОРИ У ФОРМИ
Уводно предавање, скице – цртеж. Реализација – глина.
Одливање – гипс.
ЛИВЕЊЕ ВИШЕДЕЛНИХ КАЛУПА (СТИКЛ ФОРМА)
Гипс. Гума.
Пластичне масе.
СЛОБОДНА ФОРМА (комбинована просторна форма)
Уводно предавање, скице – цртеж. Реализација – глина.
Одливање – гипс.
РОТАЦИОНА ФОРМА
Хоризонтална ротација.
Обликовање форме са израдом шаблона за ротацију. Вертикална ротација.
Обликовање форме са израдом шаблона за ротацију. Репродукција модела хоризонталне и
вертикалне ротационе форме, штикл форма, гипс, пластичне масе.
АНАЛИТИЧКО МОДЕЛОВАЊЕ
Рад по гипсаном моделу.
Портрет.
Фигурина.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни процес, с обзиром на специфичност грађе која се обрађује, треба тако
организовати да акценат буде на индивидуалном раду са ученицима.
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Ученике треба упознати са начином рада, прибором (алатом) и материјалом којима ће
радити, затим их треба оспособити да што брже и боље реше постављени задатак.
При раду на идејним скицама потребна је стална колективна и индивидуална коректура и,
по потреби, допунска објашњења и подсећања на основне карактеристике задатка. По завршетку
рада на идејним скицама заједно са ученицима одабрати најуспешнија решења, а потом,
приступити реализацији скице у тродимензионалну форму.
Поред ликовно естетских вредности постављеног задатка посебну пажњу посветити и
технолошкотехничким захгевима материјала којим се ради. Објаснити основне карактеристике
глине као материјала за рад и начин рада њом. Инсистирати на задржавању истих односа маса
као и на идејном решењу (скици).
Избегавати задржавање на детаљима, подједнако третирати целу форму.
Током рада посебну пажњу треба посветити ученицима који се теже тродимензионално
изражавају, али и ученицима који показују посебне склоности и брже и боље решавају
постављени залатак.
По завршетку задатка потребно је водити разговор са ученицима уз анализу успелих и
неуспелих решења. Радове одлити у гипсу. Објаснити техничкотехнолошки поетупак ливења и
карактеристике гипса као материјала за рад.
БЛОК НАСТАВА
Практични рад на извођењу и усавршавању вештина моделовања у глини и одливања у
гипсу.

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ

В Е Р С К А
Ред.
Број
1
2

3

4
5
6

7
8

Н А С Т А В А

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Увод
Света Тројица један Бог (Бог као биће заједнице
слободе,љубави); Вера у Бога у Старом и Новом Завету
Онтолошке последице вере у Свету Тројицу као једног
Бога; Један Бог је Отац – конкретна личност, Исус
Христос – Син Божији, Свети Дух – треће лице Свете
Тројице
Стварање света ни из чега (узрок постојања света јесте
Бог као личност, Божија слобода); Старојелинско,
философско схватање бића, Јединство и мноштво,
Личност Оца јесте узрок постојања Божанске природе
Својства створене природе; Личност и индивидуа
Стварање човека „по икони и подобију Божијем―
(антрополошке последице вере у Бога који је Света
Тројица); Хришћанство и Црква, Црква – истина као
заједница
Првородни грех; Православна иконографија као приказ
есхатолошког постојања света, Религија или Црква
Проблем смрти (виђење овог проблема из перспективе
природе перспективе личности); Црква као будуће
Царство – циљ историје
Укупно

1
4

13

6
2
4

3
2
35
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ верске наставе у другом разреду је изграђивање свести код ученика да је лична
заједница човека са Богом и са другим човеком основ постојања, као личности и природе човека,
тако и постојања природе уопште. Ово гледиште треба утемељити најпре на учењу Православне
Цркве о Богу који је један али у исто време и тројичан - заједница личности Оца са Сином и
Светим Духом, а затим и на људском искуству личности.
Задаци у настави православног катихизиса (веронауке) су да код ученика:
- развије отвореност и однос према Богу као Другој и другачијој Личности у односу на нас,
као и отвореност и однос према другом човеку као икони Божјој, личности, такође, другачијој у
односу на нас, те да се између ове две релације оствари узајамно зависна веза (свест о заједници);
- развије способност за постављање питања о целини и најдубљем смислу постојања човека
и света, људској слободи, животу у заједници, феномену смрти, односу са природом која нас
окружује и друго, као и за одговарање на питања у светлу православне хришћанске вере и
искуства Цркве;
- изгради способност дубљег разумевања и вредновања културе и цивилизације у којој
живе, успона и падова у историји човечанства, као и достигнућа у разним областима
стваралаштва (при чему се остварује комплементарност са другим наукама);
- помогне у одговорном обликовању заједничког живота са другим, у изналажењу
равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (са људима
различитих култура, религија и погледа на свет, са друштвом, са природом) и са Богом; најзад,
- изгради уверење да је свет и све што је у њему, створен за вечност, да су сви створени да
буду причасници вечног живота, те да се из те перспективе код ученика развије способност
разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог односа према другом човеку као
непоновљивом бићу и према творевини Божјој и изгради спремност на покајање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 35 годишње)
Први сусрет
- сусрет катихете (вероучитеља) са ученицима после летњег распуста, разговор о садржају
програма овог разреда и о начину остваривања програма.
Света Тројица - један Бог
- Вера у Бога у Старом и Новом Завету (човек је личност и тражи Бога као личност).
- Један Бог је Отац - конкретна личност (личност је биће заједнице).
- Исус Христос - Син Божији (неодвојивост човека од Бога, истинско Богољубље је увек
човекољубље).
- Свети Дух - треће лице Свете Тројице (највећи дар Божији човеку је слобода).
- Тумачење вере у Свету Тројицу као једног Бога (сваки човек је икона Божја зато што је
личност, човек појављује истинско своје ја само у заједници слободе, љубави са другим човеком).
Бог као биће заједнице
- Старојелинско философско схватање бића (природа не постоји сама за себе).
- Јединство и мноштво (личност човека, као апсолутног и непоновљивог бића извире из
заједнице са другом личношћу).
- Личност Оца јесте узрок постојања божанске природе (важност постојања првог у људској
заједници, превазилажење колективизма у коме су људска бића бројеви и средства за
остваривање циљева који су виши од само постојања човека).
- Личност и индивидуа (индивидуализам као негација личности, односно човечности).
Последице вере у Бога као Свету Тројицу по живот људи
- Хришћанство је Црква (заједница слободе као основ постојања човека као личности и
природе).
- Црква - истина као заједница (истина као пројављивање личности, о потреби
превазилажења апстрактних конструкција лажно названих истинама).
- Црква - заједница будућег века (дијалектички однос између историје и будућег века као
истинског постојања човека и света).
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- Религија или Црква (преимућство Цркве над религијама).
- Црква - циљ историје (стварно биће и мисија Цркве).
За успешно реализовање наставе православног катихизиса неопходан је уџбеник, слике,
иконе, цртежи.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Катихизација (веронаука, изучавање истине вере) јесте литургијска делатност. То
значи да је она заједничко дело катихете (вероучитеља) и његових ученика. Свака истина вере
предаје се и преноси као реалност самога живота, као опис искуства, првенствено као реалност
живота у Цркви и опис њеног искуства. Нема и не може бити апстрактних истина и аксиома.
Катихеза ("веронаука") не постоји ради гомилања података и информација или у служби
теоретског "знања о вери" него као мистагогија, увођење у праксу живота и отварање могућности
да ученик и лично усвоји искуство Цркве кроз слободно учешће у њеном животу, првенствено у
њеној Литургији.
Наставни процес ће имати свој пуни смисао и успех заједничким учешћем катихете
(вероучитеља) и његових ученика у Литургији и у свим облицима и изразима живота у Цркви.
Катихета (вероучитељ) дужан је да помогне својих ученицима да превазилазе
неповерење према другима и да се истовремено ослобађају претеране и нездраве заокупљености
собом и својим стварним и привидним проблемима. Часови катихизиса (веронауке) биће,
следствено, усмерени на изграђивање поверења, љубави и заједништва међу ученицима у
одељењу и у школи, као и у односу према људима уопште. Развијање овакве животне
оријентације код ученика биће праћено и неговањем осећања одговорности за животну средину и
за природу као целину.
Притом ученици треба да осете да остваривање јединства са другим нипошто не значи
опасност по њих, понајмање пак значи укидање личне различитости и особености. Напротив:
прихватајући једни друге и показујући узајамну љубав, млади - и сви људи - истовремено чувају,
поштују и унапређују своју и туђу личност, односно личну самосвојност сваког појединца.
У складу са оваквим циљем наставног процеса, при обради наставних јединица заступљеној и овде, као и у основној школи, првенствено на динамичан начин и дијалошким
методом - треба ставити нагласак више на доживљајно, а мање на сазнајно, више на формативно,
а мање на информативно. Циљ ће бити постигнут ако ученик, уз несебичну и ненаметљиву помоћ
свога катихете, открије и себе и друге као непоновљиву вредност, а свој животни програм
дефинише као трајни подвиг прихватања и поштовање других, стицања поверења и љубави према
њима. Притом би он спонтано препознао Цркву као простор остваривања личности и заједнице, а
Једног у Тројици Бога као извор и пуноћу тога датог и задатог животно-вредносног програма.

Г Р А Ђ А Н С К О
Ред.
Број
1

2

3

4
5

В А С П И Т А Њ Е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Уводни час
(О грађанском васпитању)
Основни појмови
(Потребе и права, Права и правила у учионици, Права
и закони, Међународни документи о заштити права,
Права и вредности)
Врсте права и односи међу правима
(Врсте права, Односи међу правима, Сукоб права,
Дечја и људска права, Познавање конвенције и
заступљеност права штампи)
Права и одговорности
(Одговорности одраслих I и II, Одговорности деце и
младих, Правила и права у учионици)
Кршење и заштита права

Свега
1

5

5

4
2
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(Кршење права детета, Заштита права детета)
Планирање и извођење акција у корист права
(Сагледавање промена, Партиципација у школи I и II,
Избор проблема I и II, Како решити проблем I и II,
6
Израда плана акције I и II, Анализа могућих ефеката
акције, Приказ и анализа планова акција, Планирање и
извођење акције – 4 часа, Анализа и евалуација – 3
часа)
Укупно
Годишњи фонд часова је 35; недељно по 1 час.

18

35

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета је да се кроз стицање знања, овладавање вештинама, формирање ставова и
система вредности допринесе оспособљавању ученика за компетентан, одговоран и ангажован
живот у хуманом и демократски уређеном друштву утемељеном на основним људским
вредностима, поштовању људских и грађанских права, у коме се уважава различитост, остварује
солидарност и брига за друге.
Задаци наставе грађанског васпитања су да ученици:
 стекну знања о функционисању демократски уређеног друштва, улози грађанина,
документима и
институцијама које доприносе владавини права;
 усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
 развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
 јачају осећање самопоштовања, личног и групног идентитета;
 разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног уважавања
и поштовања различитости;
 јачају осетљивост на појаве нетолеранције, дискриминације, стереотипа и предрасуда;
 разумеју значај сарадње и заједништва за добробит појединца и друштва, и овладају
вештинама рада у групи и групног одлучивања;
 узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне
одлуке;
 овладају вештинама успешне комуникације и примењују их у свакодневном животу;
 разумеју природу и узроке сукоба, упознају технике конструктивног решавања сукоба и
примењују их у свакодневном животу;
 унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену
и преношење информација из различитих извора релеватних за живот у демократском
друштву;
 унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената;
 унапреде способности планирања личног и професионалног развоја.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
II разред
(1 час недељно, 35 часова годишње)
Уводни час - Упознавање са садржајем предмета и начином рада.
Права и одговорности
1. Основни појмови
 Потребе и права
 Права и правила у учионици
 Права и закони
 Међународни документи о заштити права: Универзална декларација о људским правима и
Конвенција о правима детета...
 Права и вредности
128

2. Врсте права и односи међу правима
 Врсте права
 Односи међу правима
 Сукоб права
 Дечја и људска права
 Задаци за вежбање Познавање Конвенције и заступљеност права штампи
3. Права и одговорности
 Одговорности одраслих I II
 Одговорности деце
 Задаци за вежбање: Права и правила у учионици II
4. Кршење и заштита права
 Кршење права детета
 Заштита права детета
5. Планирање и извођење акција (у школи или локалној средини) у корист права
 Сагледавање промена
 Партиципација у школи I и II
 Избор проблема I и II
 Како решити проблем I и I
 Израда плана акције I и II
 Анализа могућих ефеката акције
 Приказ и анализа групних радова
 Планирање и извођење акције – акција по избору ученика
 Завршни анализа акција/планова и резимирање и евалуација наставе целог предмета.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм се реализује кроз радионичарски приступ - креативним и едукативним
радионицама.
Групу чине по најмање 15 ученика из другог разреда.
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко
постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и
способности), психо-социјалног (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и
конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај
програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем,
умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама,
захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању
сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих
активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није
наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али
увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака
предмета. Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и
зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације,
симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација,
истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање,
покретање акција су само неке од активности које су погодне у реализацији овог програма.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних
предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, организовати тематске часове
са наставницима сродних предмета.
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Час одељењског старешине има за циљ да подстакне социјални развој ученика, способност
за тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Ови часови се одржавају једном недељно и
уврштени су у распоред часова.
Тематски садржаји за други разред
На часовима одељењског старешине у другом разреду обрађују се следеће теме:
- правила понашања ученика у школи;
- укључивање ученика у ваннаставне активности;
- континуирана анализа успеха и дисциплине ученика током школске године;
- мере за побољшање успеха;
- важност одржавања личне хигијене и хигијене школског простора; безбедност ученика у
школи; Дан школе и школска слава Свети Сава;
- мере за побољшање успеха;
- часови посвећени обележавању Међународног дана људских права, толеранције; Светског
дана борбе против дуванског дима, борбе против сиде; обележавање Светског дана
књиге...
- часови за теме по избору ученика.

5. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД
Годишњи фонд часова
a) Општеобразовни предмети
Предмет

Р.бр

1
2
3
4
5
6

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Социологија
Психологија
Физичко васпитање
Математика

III
Недељно
3
2
2
2
2
2

Годишње
105
70
70
70
70
70

1
1

35
35

1
1

35
35

Факултативна настава
1
2

Фотографија
Цртање и сликање

Изборни предмети
1
2

Верска настава
Грађанско васпитање

б) Стручни предмети
Образовни прфил: Ликовни техничар
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Р.
бр

Предмет

Годишњи фонд часова
Нед.

9. Историја уметности
10. Цртање

III
Блок

Годишње

2

70

4+4

30+30

280
60

11. Сликање
12. Вајање
13. Графика
14. Основи технологије и конзервације

4+4

280

3+3

210

2+2

140

2+2

30+30

140
60

15. Технике зидног сликарства
16. Вишемедијска уметност

2+2

140

2+2

140

Образовни профил - Teхничар дизајна текстила
Р.
бр

Годишњи фонд чaсова
III

Предмет

Нед

Блок

8. Историја уметнсти
9. Цртање и сликање
10. Обликовање текстила

2
4+4
7+7

30+30

11. Обликовање одевања
12. Преплетаји тканина
13. Штампа текстила

3+3
1+1
2+2

15+15

14. Ткање

2+2

15+15

Годишње
70
280
490
60
210
70
140
30
140
30

Образовни профил -Техничар дизајна графике
Р.бр

Предмет

Годишњи фонд часова
III

8.
9.
10.
11.

Историја уметности
Цртање и сликање
Писмо
Обликовање графике

Нед
2
4+4
2+2
4+4

12.
13.

Графика књиге
Плакат

4+4
5+5

Блок

60+60

Годишње
70
280
140
280
120
280
350

Образовни профил -Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Р.бр

Предмет

Годишњи фонд часова
III
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Нед

Блок

11.

Историја уметности

12.
13.
14.

Цртање и сликање
Перспектива
Пројектовање

2
3+3
2+2
3+3

36+36

15.

Обликовање

4+4

30+30

16.
17.

Грађевинске конструкције
Радионички рад

1+1
4+4

Годишње
70
210
140
210
72
280
60
70
280
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С Р П С К И
Ј Е З И К
К Њ И Ж Е В Н О С Т
Ред.
број

1

2

3

И

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Књижевност (У програму књижевности проучавају се
репрезентативна књижевноуметничка дела епохе 20. века:
модерна, међуратна и ратна европска и српска књижевност.
Епохе, правци и струјања обрађују се као стилске формације
преко поетика ових раздобља, а репрезентативна књижевна
дела значајних припадника ових раздобља интерпретадијом
дела, уз коришћење савремених методолошко-методичких
приступа и поступака.)
Модерна
Међуратна и ратна књижевност
Лектира
Језик
Творба речи
Лексикологија (са елементима терминологије и фразеологије)
Синтакса
Правопис
Култура изражавања
Укупно

Свега

66

29
27
10
3
10
10
2
14
105

Годишњи фонд је 105 часова; за обраду 79, за обнављање 26.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о
српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и
продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и
читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних
дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса
у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе
језика). Ученици треба да:
 овладају знањима о српском књижевном језику;
 стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја;
 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа;
 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне,
културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем
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толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и
других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и
афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:
 упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште
књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине
посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје
српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса
који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих
жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;


усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;

 оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и
за развијање самосвести и личне одговорности;


подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;



развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.

Општи задаци. Ученици треба да:
 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени
стечених знања;
 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања
сложеним и обимним знањима;
 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;


развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;

 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна
баштина;


буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
III разред
(3 часа недељно, 105 часова годишње)
КЊИЖЕВНОСТ

I. МОДЕРНА
Модерна у европској и српској књижевности.
Поетика модерне (импресионизам и симболизам).
Шарл Бодлер: Албатрос
Алекса Шантић: Претпразничко вече
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Јован Дучић: Јабланови
Мидан Ракић: Искрена песма; Долап
Владиотав Петковић Дис: Тамница, Можда спава
Сима Пандуровић: Светковина
Антун Густав Матош: Јесење вече
Бора Станковић: Нечиста крв (одломак)
Петар Кочић: Мрачајски прото
Милутин Бојић: Плава гробница
II. МЕБУРАТНА И РАТНА КЊИЖЕВНОСТ
Европска књижевност у првим деценијама XX века (појам, особености и значај); књижевни
покрети и струје у српској књижевности између два рата (експресионизам, надреализам,
социјална књижевност). Ратна књижевност.
Душан Васиљев: Човек пева после рата
Милош Црњански: Суматра, Сеобе I
Момчило Настасијевић: Туга у камену
Тин Ујевић: Свакидашња јадиковка
Вељко Петровић: Салашар
Растко Петровић: Људи говоре (одломак)
Исидора Секулић: Госпа Нола (одломак)
Оскар Давичо: Хана (II песма)
Иван Горан Ковачић: Јама
III. ЛЕКТИРА
Избор из лирике европске модерне: (Рилке, А. БЛОК, Аполинер).
Избор из међуратне поезије (Д. Максимовић, Р. Петровић).
Ернест Хемингвеј: Старац и море
Михаил А. Шолохов: Тихи Дон (одломци) Иво Андрић: На Дрини ћуприја, Мост на
Жепи
IV. КЊИЖЕВНОТЕОРИЈСКИ ПОЈМОВИ
На наведеним делима понављају се, проширују усвајају и систематизују основни
књижевнотеоријски појмови.
Лирика. Модерна лирска песма (структура). Песма у прози.
Стих: једанаестерац, дванаестерац, слободан стих. Средства књижевноуметничког
изражавања (стилске фигуре), метонимија, синегдоха, парадокс, алузија, апострофа.
Епика. Облици уметничког изражавања: причање (нарација), описивање (дескрипција)
дијалог, монолог, уну трашњи монолог.
Драма. Драма у ужем смислу особине): модерна драма, (психолошка, симболистичка,
импресионистичка).
Б. ЈЕЗИК
I. ГРАЂЕЊЕ РЕЧИ
Основни појмови о извођењу (деривацији) речи. Основни појмови о грађењу сложеница.
II. ЛЕКСИКОЛОГИЈА
Значењски (семантички) и формални односи међу лексемама: синонимија; антонимија;
полисемија и хомонимија.
Стилска вредност лексема: лексика и функционални стилови.
III. СИНТАКСА
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Реченице у ширем смислу (комуникативне реченице) и реченице у ужем смислу (предикатске
реченице). Речи (лексем и морфосинтаксичке речи). Синтагма. Врсте синтагми.
Безличне реченице. Реченице са логичким (семантичким) субјектом.
IV. ПРАВОПИС
Транскрипција речи из страних језика (основни принципи и примери).
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Казивање и рецитовање напамет научених књижевно-уметничких текстова.
Стилистика. Функционални стилови. Писмене вежбе: новинарска вест, чланак, извештај интервју,
коментар и др.
Увежбавање технике израде писмених састава.
Домаћи писмени задаци (читање и анализа на часу). Четири писмена задатка.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је
тако да је за подручје књижевност издвојено окo 60 одсто, а за друга два (језик и култура
изражавања) око 40 одсто часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 одсто часова. Осталих 30 одсто
часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано
- у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену
начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и
лектира),
а
обухватају
књижевнотеоријско
и
књижевноисторијско
проучавање
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.
Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су
елементи опште лингвистике и правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог
изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи
задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња
наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета (историје, сродних
општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекароммедијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима
ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом (просветним
саветницима за српски језик и књижевност); такође је корисна сарадња наставника и са
одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним
новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа,
облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање хитних задатака и садржаја
програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање
одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности,
примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних
наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и
методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и
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индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуалнографичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне
врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и
телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава
условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и
функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и
кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотецимедијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и
библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог
предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних
извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у
виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и
садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи
фонд часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног
годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између
часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су
структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања
књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су
основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени
су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада
различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и
ученика.
КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до
данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела
у I разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела
(књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског проучавања,
карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни
разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у
књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се
систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и
студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим
стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од
претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:
- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног
дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела;
дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
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- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња,
јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм,
телевизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују,
ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици
зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре књижевноуметничког дела и
књижевних методологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега
треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена
дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа
књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а на
којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи
и примену експликативног методичког система када се мора чути наставникова реч, и то
најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим
ситуацијама у којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне
информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика
каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног
програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба напоменути да се из
лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ
књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући
ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ
је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно
социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално
повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи
појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у
уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са
одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и
методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и
знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје
општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика,
треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом
реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском
књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма
укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не
обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике.
Посебан је значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да
би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан
однос према разним појавама у лексици.
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У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли
током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању
раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ
речено, о усвајању једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и
језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета.
Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила
књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске
функције језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе
изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији,
синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје
књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен
правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског
и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај
начин што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка,
анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили.
Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици
интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и
умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог
изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених
облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима
демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати
индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати
његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се
ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не
обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу
прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог
састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда
појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста.
Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези
с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник
одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог
састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте
треба понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима
изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку
мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи
одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која
чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени
задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене
том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати
ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила.
После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав
одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у
писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао утисак
да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час
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израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом
задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе изражавања ученика.
Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно
време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање већег броја
краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама
наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и
анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и
коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник
даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – примерених
могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини
облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.

Е Н Г Л Е С К И
Ред.
број

1

2

Ј Е З И К

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Unit 1 Join the Club
Present Simple/ Present Continuous Tense; Reflexive Pronouns,
each other; Order of Adjectives
Topics – Clubs, societies, organizations; Relationships, Clothes
and accessories;
Unit 2 Keeping up-tp-date
Present Perfect Simple and Continuous
Topics- Computers and mobile phones,the dangers of the Internet,
giving instructions

Свега

8

8

Unit 3 An Eye for an Eye
Past Simple, Past Continuous, Past Perfect; used
to/would+infinitive; phrasal verbs
3

9
Topics- Crime and Justice, anti-social behavious, unusual
punishments, Agreeing and disagreeing, expiressig opinions

4

5

Unit 4 S(he)
Modals of possibility, ability, prohibition and obligation;
Topics- Male and female – ddifferences, describing personality,
writing a For and Against essay, asking for and refusing
permission
Unit 5 The World Ahead
Future – plans, intentions, arrangements, timetables, decisions,
Future Continuous/ Future perfect Tense
Topics – Natural disasters, the future of the mankind

10

8
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6

7

8

Unit 6 Amazing Animals
Zero, First and second Conditionals
Topics – endangered animals, zoos, animals similies, opinion essay
Unit 7 Success
Third Conditional, Expressing wishes and regrets
Topics – Success and failure, school, work, plot summaries,
applications forms
Selected material – texts, extracts on topics on fine arts, history of
art, graphic design, textile design, interior design

9
Progress checks and annual written papers
Укупно

8

8

7
4
70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
-Разуме краће поруке, обавештења и упутства која се саопштавају разговетно и полако.
-Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном,
образовном и јавном контексту.
- Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном
контексту.
- 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
- Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима
преовлађују фреквентне речи и интернационализми.
- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре,
обавештења, кратке новинске вести ).
- Разуме једноставне личне поруке и писма.
- Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима,
упутства о руковању, етикете на производима, јеловник и сл.).
3. Област језичке вештине – ГОВОР
- Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).
- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.
- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.
- Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).
- Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.
-Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.
4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
- Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).
- Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места,
осећања).
- Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл.
- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона,
детаљних упутстава.
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама.
- Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре.
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- Има углавном јасан и разумљив изговор.
- Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору.
- Примењује основну правописну норму
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Користи се удзбеник Success Intermediate – textbook and practice book, Настава се
реализује са целим одељењем, које у зависности од цаса бива дељено у парове, групе.
Наставна средства – осим табле, удзбеника, користе се и фотокопије одабраних текстова,
постери, илустрације, реалије, тонски и видео записи.

С О Ц И О Л О Г И Ј А
Ред.
број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Социолошки приступ друштву

9

2

Друштвена структура и друштвене промене

22

3

Основне области друштвеног живота

21

4

Појаве о проблеми савременог друштва

12

Укупно

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета социологија јесте да ученици овладају основним социолошким појмовима,
како би боље разумели савремено друштво и успешније остварили своју улогу и место у њему; да
ученици стекну применљива и функционална знања о друштвеним појавама, структури, развоју и
противуречностима савременог друштва, како би развили кључне компетенције потребне за
живот и партиципацију у демократски уређеном мултикултуралном друштву.
Задаци наставе социологије су да ученици:
– овладају основним знањима о најважнијим друштвеним појавама, те о повезаности
појединца и друштва;
– унапреде способности заузимања критичког и ангажованог става према друштву и
друштвеним институцијама
; – развију способности за улогу одговорног грађанина, за живот и партиципацију у
демократски уређеном и хуманом друштву;
– усвоје вредности и формирају аутономни вредносни систем у складу са основним
(универзалним) вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне одговорности; – развију
лични и национални идентитет у духу мултикултурализма, поштовања и очувања националне и
светске културне баштине;
– унапреде и прошире општу културу;
– јачају осетљивост у односу на постојање друштвених неједнакости (економских,
образовних, родних, класних, етничких, глобалних...);
– развију спремност за успостављање активног односа према решавању друштвених
проблема;
– унапреде способност да самостално проналазе релевантне информације и да успоставе
критички однос према њима;
– унапреде способност свих облика комуникације, дијалога и исказивања аргументованог
става;
– унапреде способност квалитетне и ефикасне сарадње са другима (групног рада, тимског
рада).
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
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I. СОЦИОЛОШКИ ПРИСТУП ДРУШТВУ
1. Одређење предмета и метода социологије 2. Модерно и савремено друштво 3. Настанак
социологије 4. Појединац, култура и друштво
II. ДРУШТВЕНА СТРУКТУРА И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ
1. Друштвена структура и систем: групе, организације, институције 2. Друштвена структура
и систем: стратификација, покретљивост 3. Друштвена структура и систем: друштвене
улоге, друштвени положаји, моћ, углед 4. Друштвене неједнакости 5. Друштвене промене
и развој 6. Друштво и становништв
2.
III. ОСНОВНЕ ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ ЖИВОТА
1. Сфера рада 2. Економски аспекти друштва 3. Политика 4. Култура 5. Религија 6.
Идеологија 7. Етнички аспекти друштва 8. Породица
IV. ПОЈАВЕ И ПРОБЛЕМИ САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА
1. Социјално-патолошке појаве 2. Друштво и простор 3. Еколошки проблеми 4.
Глобализација 5. Млади у савременом друштву
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм Социологије подразумева да се његово пуно остварење реализује у корелацији са
другим наставним предметима као што су грађанско васпитање, историја, филозофија, српски
језик и књижевност, психологија, устав и права грађана, музичка култура, ликовна култура, као и
укључивањем ученика у различите ваннаставне активности. Садржај програма и начин његове
реализације треба да обезбеде остварење постављених циљева и задатака предмета, који се не
односе само на стицање знања, већ и на формирање ставова и овладавање вештинама значајним
за сналажење у савременом друштву. Предвиђени садржаји се реализују кроз четири веће
тематске области, које третирају различите теоријске и практичне аспекте социологије као научне
дисциплине: социолошки приступ друштву; друштвена структура и друштвене промене; основни
облици друштвеног живота (економски, културни, религијски и политички аспекти друштва);
појаве и проблеми савременог друштва. Важно је да ученици разумеју специфичност
социолошког приступа друштву, да уоче сличности и разлике социолошких оријентација и ниво
њихове применљивости.
Појмове попут вредности, норми, идентитета и социјализације
сматрамо посебно важним јер они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање
основних облика друштвеног живота, што ће допринети формирању аутономног вредносног
система у складу са основним вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне
одговорности и допринети развоју личног и националног идентитета уз развијање
мултикултурализма Посебну пажња се посвећује упоредној анализи различитих социолошких
теорија класа, што је од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и друштвених
промена у савременом друштву. Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па се обрађује
кроз низ разноврсних примера, који говоре о различитим облицима неједнакости (економских,
образовних, родних, класних, етничких, глобалних...) у односу на њихове различите социјалне и
историјске изворе и последице по појединца и друштво.. Проблему друштвене промене и развоја
се приступа кроз стално присутно двојство човека и друштва, својства сталности и
променљивости. Упознавање ученика са раним и савременим теоријским концептима о
друштвеној промени и њеним покретачким механизмима и облицима се комбинује са ученичким
радионицама, у оквиру којих ће ученици, на основу изнетих становишта, бити охрабрени да
изнесу властито мишљење о врстама. квалитету и последицама друштвених промена у нашем
друштву. За ученике је посебно важно да разумеју властити положај унутар социјалне структуре,
као и постојеће социјалне неједнакости, које утичу на степен њихове властите социјалне слободе,
како би били у позицији да критички промисле и одговоре који је то пут ка друштву који даје
подједнаке шансе свима, као и да увиде значај друштвених промена на личном и општем плану.
Наставниk у свом раду, уз постојеће уџбенике, користi и другу литературу релевантну за
социологију (оригинална ауторска дела, бројна теоријска и емпиријска социолошка истраживања,
стручне часописе, Статистички годишњак, али и – интернет, специјализоване сајтове,
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одговарајуће пробране филмове, аудио или видео записе, јер су то облици комуникације блиски
младима, на којима се могу препознати и анализирати многи проблеми живота у савременом
свету.Важно је да се оспособе ученици да самостално проналазе одговарајуће информације и да
успоставе критички однос према њима. Природа садржаја овог предмета омогућава коришћење
различитих облика рада и наставних метода, које ангажују ученике и повећавају њихову
заинтересованост. Реализација програма се одвија у складу са принципима активне, проблемске
и истраживачке наставе, уз усаглашавање садржаја са одговарајућим методичким активностима.
Уз традиционални, фронтални облик, неопходно је применити и друге различите облике
радионичарског рада (симултана индивидуална активност, рад у паровима или малим групама,
групна дискусија, дебата...) Примењују се бројне технике активног и кооперативног учења,
искуственог учења, учења открићем, упознавање са техникама истраживачког рада. Коришћењем
интерактивних метода у презентовању одређених тематских области и појмова ученици се
подстичу да критички преиспитају властита, односно лична и социјална искуства и
интерпретирају их у социолошком кључу – на начин који доприноси бољем разумевању
актуелних социјалних процеса унутар српског и ширег глобалног друштвеног контекста. У
вредновање ученичког постигнућа укључена је, поред степена усвојеног знања, свака од
поменутих активности ученика, јер је то добра прилика за процену напредовања и давање
повратне информације. Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени
напредак у остваривању циљева, задатака и исхода предмета, као и напредак других ученика у
групи, увек уз одговарајућу аргументацију.

П С И Х О Л О Г И Ј А
Ред.
број
1

2

3
4

5

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Уводни део
Предмет, гране, методе психологије, органске основе,
филогенетски и онтогенетски развој
Основне психолошке појаве
Опажаји, пажња, учење, памћење, заборављање, емоције,
конфликти, мотивација
Личност
Структура, типологија. Развој личности. Поремећаји и
ментална хигијена
Особа у социјалној интеракцији
Живот у групи. Врсте група. Врсте вођства.
Основи психологије стваралаштва
Појам и врсте креативности, уметничка критика, симбиоли
цртежа, магија игре, експресивност дечјег цртежа,
универзални значај форме, врсте публике
Укупно

Свега
5

24

12
3

26
70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе психологије је да допринесе формирању зреле, одговорне,
социјализоване особе као и подршка развоју компетенција значајних за обављање
професионалних активности и наставак школовања кроз стицање функционалних знања о
основним карактеристикама психичког живота и понашања човекa, разумевање психолошких
основа уметничке делатности, формирање ставова, овладавање вештинама.
Задаци наставе психологије су да ученици:
- стекну основна знањима о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом
манифестовању у понашању;
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-

разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и
особина;
стекну основна знања о психологији стваралаштва;
разумеју сопствену личност као део друштва и света око себе, увиде значај отворености за
промене и лично ангажовање за сопствени развој и развој друштва;
разумеју психолошке основе међуљудских односа, унапреде комуникацијске вештине;
унапреде сарадњу са другима, као и спoсобности за тимски рад;
примењују стечена знања и вештине при доношењу одлука и решавању проблема у
струци и свакодневном животу;
унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену, примену
и преношење информација релеватних за психички живот човека и стваралаштво;
унапреде стратегије и технике успешног учења и развију самоефикасност и позитивне
ставове према учењу и образовању током целог живота;
унапреде способност аргументације сопствених ставова и критичког мишљења;
негују интелектуалну радозналост и стваралачке способности;
разумеју концепт менталног здравља и значај превенције, унапреде здраве животне
стилове и примењују их свакодневном животу;
развију ставове и вредности значајне за живот у савременом мултикултуралном друштву
који одражавају поштовање људских права, толеранцију, солидарност, уважавање
различитости и родну равноправност.
САДРЖАЈ
(70 часова, 2 часа недељно)

ОПШТИ ДЕО
I УВОДНИ ДЕО
ПСИХОЛОГИЈА КАО НАУЧНА ДИСЦИПЛИНА
Предмет, гране и методе психологије.Психологија као систем научних дисциплина. Психологија
и друге науке.
Методе и технике психолошког истраживања.
ОРГАНСКЕ ОСНОВЕ И ДРУШТВЕНИ ЧИНИОЦИ ПСИХИЧКОГ ЖИВОТА
Чула (посебно чуло вида-грађа, визуелни рецептори, адаптација), нервни и ендокрини систем.
Чиниоци психичког развоја: наслеђе, средина, активност.
II ОСНОВНЕ ПСИХИЧКЕ ПОЈАВЕ - ПСИХИЧКИ ПРОЦЕСИ, ОСОБИНЕ И СТАЊА
ОПАЖАЊЕ
Осећаји и опажаји-појам и врсте.Развој видне осетљивости деце. Законитости опажања
(принципи груписања дражи, констатност опажања, фигура и позадина).Карактеристике видног
поља. Опажање треће димензије.
Утицај искуства, мотивације и личности на опажање; Грешке у опажању- илузије и
халуцинације.
Пажња. Појам и фактори.
Социјална перцепција. Опажање особа. Карактеристике процеса опажања особа; опажање
емоција, процењивање особина личности, процес атрибуције; Прва импресија, систематске
грешке у опажању особа и значај правилног процењивања других особа.
Перцепција и аперцепција.
УЧЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ
Појам и врсте учења; Сензитизација, хабитуација, класично и емоционално условљавање,
инструментално и учење увиђањем; учење по моделу, учење моторних вештина, вербално учење.
145

Трансфер учења. - појам, врсте и значај
Појам памћења, краткорочно и дугорочно памћење, репродукција и препознавање; квалитативне
промене у памћењу.
Појам заборављања, узроци.
Психолошки услови успешног учења.Стратегије управљања процесом учења.
МИШЉЕЊЕ И СПОСОБНОСТИ
Појам мишљења, улога знања и искуства у мишљењу; врсте мишљења (имагинативно и
реалистичко, дивергентно и конвергентно). Развој мишљења.
Критичко мишљење-појам и значај.
Појам и врсте способности.Интелектуалне способности-мерење, индивидуалне разлике у
способностима; Теорије о структури способности.
ЕМОЦИЈЕ И МОТИВАЦИЈА
Појам емоције и емоционалног реагова – основна и сложена осећања.
Органске промене код емоција и изражавање емоција. Схватање о природи емоција. Емоције
детета и емоционалност у пубертету и адолесценцији.
Значај емоција за психичко здравље. Контрола емоционалног реаговања. Анксиозност. Стресреакције у стресу.Стратегије савладавања стреса. Психосоматска обољења. Психичке трауме.
Појам и врсте мотива. Хијерархија и развој мотива.
III ЛИЧНОСТ
ПОЈАМ И СТРУКТУРА ЛИЧНОСТИ
Појам личности, структура личности, темперамент, карактер (индивидуални и социјални),
способности, телесне особине. Појам и врсте црта, димензије, типови личности; Свест о себи,
лични и социјални идентитет.
ДИНАМИКА ЛИЧНОСТИ
Ставови, интересовања и вредности као динамичке диспозиције
Фрустрације, конфликти, реакције и последице.
РАЗВОЈ ЛИЧНОСТИ
3.3.1. Развој и социјализација личности; чиниоци социјализације; динамичко развојни појам
зрелости.
ТЕОРИЈЕ ЛИЧНОСТИ
Преглед група општих теорија личности.
ПРОМЕНЕ И ПОРЕМЕЋАЈИ ДУШЕВНОГ ЖИВОТА И ПОНАШАЊА
Поремећаји понашања; Поремећаји менталног здравља, превенција и лечење.
IV ОСОБА У СОЦИЈАЛНОЈ ИНТЕРАКЦИЈИ
КОМУНИКАЦИЈА
Појам комуникације, врсте комуникација и комуникационих знакова. Вербална и невербална
комуникација; Комуникациони процес, социјални чиниоци и језик, извори неспоразума при
комуникацији.
ЖИВОТ У ГРУПИ
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Динамика групе: формирање, односи у групи, руковођење, такмичење, сарадња, групно
решавање проблема, групна дискусија.
ПОСЕБАН ДЕО
ОСНОВЕ ПСИХОЛОГИЈЕ СТВАРАЛАШТВА
УМЕТНОСТ И НАУКА
Уметност као основна људска делатност-појам и однос уметности и науке. Настанак уметности.
Уметност као сазнање и форма. Однос естетског и етичког у уметности. Психологија
стваралаштва. Стваралачка машта, прамашта и сањарење.
СПОСОБНОСТИ И СТВАРАЛАШТВО
Интелигенција и стваралаштво. Креативност- појам, дистрибуција и врсте.Основне
карактеристике стваралачког мишљења. Развој стваралачких способности. Дечија игра- врсте и
значај за развој стваралачких способности.
Даровитост-појам, идентификација и рад са даровитим.
ПОСРЕДНИЦИ У ТУМАЧЕЊУ УМЕТНОСТИ
Уметрничка критика-појам и врсте. Вредностно оцењивање уметничког дела и аргументација.
Значај масмедија као посредника у тумачењу уметничког дела.
УМЕТНИК И ПУБЛИКА
Уметност као комуникација. Публика-значај и психолошка класификација.
СИГНАЛИ И СИМБОЛИ
Лик, знак, сигнал и симбол. Симболика линије, цртежа, боје и облика.
МОТИВИ И МИШЉЕЊЕ У ДЕЧИЈИМ ЦРТЕЖИМА
Експресивност дечијих цртежа ( боја, линија, облик и простор). Дечији мисаопни механизми при
цртању. Развој дечијег цртежа.
ГЛЕДАЊЕ И ПОИМАЊЕ
Универзални значај форме. Значај виђења при учењу.
СЛИКЕ И МИСАО
Слика као подстрек и сметња мишљењу. Мењање слике од конкретног до апстрактног мишљења.
Апстрактне форме у визуелним уметностима.
РОБНИ ЗАШТИТНИ ЗНАЦИ
Индустријско обликовање и маркетинг. Психолошке вредности и слабости робних знакова.
Креација и тимски рад.
ЕКСПЕРИМЕНТИ У ПРИМЕЊЕНОЈ ОБЛАСТИ
Експеримент-могућности примене, врсте и примери.
КАРАКТЕРИСТИКЕ САВРЕМЕНЕ ВИЗУЕЛНЕ КУЛТУРЕ
Појам и врсте културе. Убедљивост визуелне информације. Опасности од манипулације.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програмски садржаји су организовани у тематске целине уз оптималан број часова за
реализацију. Многи психолошки појмови из програма се појављују у склопу различитих тема
што омогућава њихово међусобно повезивање. На тај начин се њихово значење продубљује, а
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психички живот и понашање особе представља на холистички начин, као сложена интерактивна
целина.
Настава се реализује у учионицама школе, у виду фронталног, индивидуалниг и групног
облика рада, коришћењем вербалних и демонстративних метода рада. Наставна средства су
уџбеници, примарна и секундарна литература и сл.
Квалитет наставе и остварење бројних задатака предмета се обезбеђује усаглашавањем
садржаја са одговарајућим методичким активностима, сталном разменом информација,
навођењем примера и указивањем на примену. Реализација програма се одвија у складу са
принципима активне, проблемске и истраживачке наставе са сталним рефлексијама на
одговарајуће појаве из живота и искуства ученика.
У реализацији овог програма наставници пружају информације, осмишљавају, организују и
усмеравају ученичке активности, креирају атмосферу у којој се настава одвија, дају повратну
информацију, процењују напредовање ученика и оцењују их.
За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им се постављају.
Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном информацијом од
стране наставника али и других ученика. Повратна информација може бити ново питање,
парафразирање, похвала, упућивање на нове изворе информација. Она доприноси остварењу
многих задатака, подстицању самопоуздања ученика, њиховог учешћа у раду и мотивисању за
предмет.
Праћење напредовања ученика се одвија на сваком часу, свака активност је добра прилика за
процену напредовања и давање повратне информације, а оцењивање ученика се одвија у складу
са Правилником о оцењивању.
Садржај психологије има природну везу са садржајима других предметима као што су српски
језик и књижевност, теорија форме, социологија, филозофија. На тај начин знања, ставови,
вредности и вештине стечене у оквиру наставе психологије добијају шири смисао и доприносе
остваривању општих образовних и васпитних циљева, посебно оних који се односе на
унапређивање когнитивног, емоционалног и социјалног развоја ученика.

Ф И З И Ч К О
Ред.
број
1
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В А С П И Т А Њ Е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Упознавање са планом и програмом.
Значај физичке активности за очување и унапређење здравља
Атлетика
Трчање: на 100 м - ученици и ученице,на 800 м - ученице и на
1000 м- ученици; штафета 4 х 100 м – ученици и ученице.
Скокови: скок удаљ одабраном техником.
Бацање: бацање кугле „рационалном‖ техником (ученици
6кг,ученице 4кг.). Такмичење у атлетским дисциплинама.
СТОНИ ТЕНИС
Основи технике:основни ударци,сервис.
Тактика,пропозиције,правила и систем такмичења.
Спорт по избору ( одбојка)
Усавршавање и увежбавање тактичко-техничких варијанти.
Учествовање на одељењским, школским и међушколским
такмичењима.
Тестирање
За праћење телесног развоја и физичких способности служи
батерија тестова која обухвата:
-за телесни развој (телесна висина и тежина);
-за брзину (трчање 30 м);

Свега
1

17

17

31

4
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-за експлозивну снагу ногу (скок у даљ);
-за равнотежу (стајање на клупици за равнотежу);
- за гипкост (дубоки претклон)
-за координацију (бацање и хватање лопте у одређеној
временској јединици);
-за репетативну снагу руку (згибови);
-за издржљивост (трчање 500,800 м).
Укупно

-

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад
на њима;
стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније
сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
СТРУКТУРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
Развијање физичких способности;
Спортско-техничко образовање;
Повезивање физичког васпитања са животом и радом
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања предвића се:
1. Развијање основних елемената физичкох способности ка- рактеристичних за овај узраст и пол,
као и елемената моторне уме- шности који служе као основа за повећање радне способности, неговање здравља и напредовање у спортско-техничком образовању;
Превентивно-компензацијски рад на спречавању постурал- них поремећаја;
Оспособљавање ученика за самостално неговање и само- контролу физичких способности и
здравља.
Програмски задаци одрећују се индивидуално, према полу, узрасту и физичком развоју сваког
појединца, на основу оријента- ционих вредности, које су саставни део Упутства за вредновање и
оцењивање напретка ученика, као и јединствене батерије тестова и методе за њихову проверу и
праћење.
Спортско-техничко образовање реализује се у I, II и III ре- зреду кроз заједнички програм
(атлетика, ритмичко-спортска гим- настика, вежбе на справама и тлу) и кроз програм по избору
учени- ка. У IV разреду спортско-техничко образовање реализује се кроз програм по избору
ученика.
III разред
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(2 часа недељно, 70 часова годишње)
1. АТЛЕТИКА
У свим атлетским дисциплинама треба радити на усавршавању технике и развијању
моторних особина за дату дисциплину
1. 1. Трчање
Трчање на 1.000 м ученици и 8оо м ученице;
Штафета 4х100 м ученици и ученице.
1. 2. Скокови
Скок удаљ одабраном техником ;
Скок увис одабраном техником.
2. ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ
2. 1. Вежбе на тлу
За ученике и ученице:
Комбинација вежби произвољним редоследом; две вежбе из акробатике; окрет на једној нози; два
повезана скока; једна равно- тежа; плесни кораци
2. 2. Прескоци
За ученице: коњ у ширину, висине 110 цм, згрчка, разношка и склонка
За ученике: коњ у ширину, висине 125 цм, згрчка и разношка са заножењем.
2. 6. Греда
За ученице:
Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одско- ком наскок у упор чучећи на левој
нози, десном одножити (упор чучећи одножни); окрет на 90 степени улево до упора чучећег;
усправ, одручити; ходање у успону докорацима; вага претклоном и заножењем, исдржај, усклон;
суножним одскоком скок са променом ногу; окрет на 90 степени у успону; саскок унапред са
предножним разножењем (лећима према греди).
3.РИТМИЧКО СПОРТСКА ГИМНАСТИКА
1. Вежбе са лоптом
Котрљања лопте по тлу и телу, бацање и хватање лопте, рит- мичко ударање лоптом по тлу,
замаси и кружења лоптом, баланси- рање са лоптом - „осмоце" са лоптом, скок преко котрљајуће
лопте. Састав са лоптом у 3/4 такту од 16 тактова без музичке пратње Састав са лоптом у 3/4
такту од 24 такта са музичком пратњом.
4. КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.3
Вежбе за отклањање лордозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ)
Понављање и увежбавање претходно научених елемената. Обука нових елемената
индивидуалне технике и колективне такти- ке у складу са изборним програмом за дату игру.
Учествовање у одељенским, школским и мећушколским так- мичењима.
Минимални образовни захтеви
Атлетика: трчање на 800 м ученици, и на 500 м ученице, и скок удаљ.
Вежбе на справама и тлу:
Ученици: наставни садржаји програма вежби на тлу, прескока,
Ученице: наставни садржаји програма вежби на тлу, и греде.
Ритмичко спортска гимнастика;
Ученице: један састав са лоптом од 24 такта са одговарајућом музичком пратњом.
150

-

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи,
стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса
физичког васпитања:
обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;
заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и
потребама;
обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитиво
утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које
негативно утичу на здравље.
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном
образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко
васпитање, у овим школама, значајно је за активнан опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ;
мерење и тестирање;
практична настава .
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се
реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом.
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени,
базен, клизалиште, скијалиште).
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада
утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа
наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде
појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се
одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено
за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко фаспитање
дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве
школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским
играма
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Уместо програма ''вежби на справама и тлу'' које није могуће реализовати због недостатка
адекватног простора (фискултурне сале) и одговарајућих справа за вежбање, реализује се програм
''стоног тениса''.
Школа не располаже фискултурном салом, тако да се већи део програма реализује на
отвореном простору ( спортски терен и парк ''Чаир''), а у зимском периоду и у случају лоших
временских прилика, у одговарајућим учионицама.
Зависно од интересовања ученика, део наставе се реализује на базену и клизалишту
СЦ.''Чаир''.

М А Т Е М А Т И К А
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Полиедри
2
Обртна тела
3
Аналитичка геометрија у равни
4
Низови
5

Писмени задаци

Свега
17
11
22
8
12

Укупно

70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове
потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на
свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког
образовања и самообразовања и развијање личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
- развијају логичко и апстрактно мишљење;
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације;
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања
и решавања;
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду,
креативност и формирају систем вредности;
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета;
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе;
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима
и потребама струке и друштва;
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и
свакодневном животу.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се изводи са целим одељењем у учионици.

И С Т О Р И Ј А
Ред.
број
1

У М Е Т Н О С Т И

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Барокна уметност

36

2

Класицизам

5

3

Романтизам

7

4

Реализам

6

5

Импресионизам

15

6

Упутство за писање семинарских радова

1

Укупно

70

Годишњи фонд је 70 часова (2 часа недељно); за обраду 47 за обнављање 23.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: стицање знања о националној и светској историји уметности; формирање
критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и
уметничке баштине.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,
репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос
према очувању културне и уметничке баштине;
– разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и
културама;
– уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,
економском и културном контексту;
– формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују
уметничка дела;
– ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и
презентују самосталне или групне радове и пројекте;
– буду оспособљени за самостални и тимски рад;
– проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
– стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,
да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете...;
– буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,
свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању
III разред
(2+0 часа недељно, 70+0 часова годишње)
БАРОКНА УМЕТНОСТ
Историјски и друштвени услови настанка барокног стила. Опште особине барокне
архитектуре и ликовних уметности. Ил Ђезу; св. Андрија на Квириналу у Риму. Версај у
Француској.
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Барокна скулптура – Бернинијева „Екстаза св. Терезе―. Декоративна скулптура и сликарство
– унутрашњост царске дворане палате у Вицбургу у Немачкој.
Барокно сликарство у Италији – Каравађо; у Фландрији – Рубенс; у Шпанији – Веласкез.
Барокно сликарство у Холандији – Халс; Рембрант; Вермер ван Делфт; Хобема и Хеда.
РОКОКО као последња фаза барока. Значај примењене уметности – намештаја, метала,
порцулана. Сликарство – Вато и Гензборо. Сликарско и графичко дело Франческа Гоје.
УМЕТНОСТ XIX ВЕКА
Грађански карактер уметности XIX века.
Класицизам као уметност која обнавља антику – Давид; Канова и К. Данил.
Романтизам – Делакроа; Рид и Ђ. Јакшић.
Реализам и импресионизам – Курбе; Мане; Моне и Роден.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се реализује у кабинету за историју уметности, са целим одељењем, у виду
фронталног типа часа. Наставна средства су репродукције, слајдови, документарни филмови.
Повремено се одлази на актуелне изложбе у оквиру додатне или редовне наставе

Ц Р Т А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
број

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

1.

Портрет

24

2.

Полуфигура

60

3.

Простор

24

4.

Композиција

32

5.

Настава у блоку

30
Укупно

140+30

Годишњи фонд је 140 часова (4 часа недељно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
– ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
– истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким материјалима и
техникама;
– буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
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–
–
–

негују индивидуални ликовни израз;
буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
III разред
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње + 30 часова у блоку)

ПОРТРЕТ
Портретска уметност кроз историју. Аутопортрет. Анатомска грађа – лобања и
мускулатура лица. Конструкција. Истицање карактера и покрета.
ПОЛУФИГУРА
Анатомска грађа – грудни кош, карлица, дуге кости, зглобови, шаке. Конструкција.
Пропорција и покрет. Скраћења. Кроки. Скица. Аналитичка студија.
ПРОСТОР
Простор кроз историју уметности. Ентеријер и ектеријер. Полуфигура и простор.
Линеарна и ваздушна перспектива. Анализа планова и маса.
КОМПОЗИЦИЈА
Синтеза претходно обрађених ликовних елемената. Врсте композиције –хоризонтална,
пирамидална и дијагонална и др. Равнотежа, хармонија, ритам у композицији. Јединство у
композицији. Композиција по истоветности и варијацијама.
НАСТАВА У БЛОКУ
(30 часова)
ПЛАСТИЧНА АНАТОМИЈА
Увод у анатомију. Израда анатомских мапа. Скелет. Функција скелета. Подела скелета;
врсте костију и зглобова. Мускулатура. Функција, облик и подела мишића.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе,
смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише
њихово стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе);
води дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати
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ученике на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и
стваралачког мишљења.
Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.

С Л И К А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Геометрија као елемент сликарске структуре

Свега
24

2

Портрет, полуфигура

24

3

Просторна вредност боје

28

4

Композиција

64
Укупно

140

Годишњи фонд је 140 часова (4 часа недељно).
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање сликарским техникама, поступцима и материјалима,
развијање стваралачког мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање
ученика да стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу,
даљем школовању и будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
– ефикасно примењују сликарске технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
– истражују и експериментишу традиционалним и савременим сликарским материјалима и
техникама;
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничких творевина;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
– развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
III разред
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње)
ГЕОМЕТРИЈА КАО ЕЛЕМЕНАТ СЛИКАРСКЕ СТРУКТУРЕ
Геометрија као елемент сликарске структуре кроз историју уметности. Компоновање.
Свођење на површине. Симетрија и асиметрија површина у композицији.
ПОРТРЕТ / ПОЛУФИГУРА
Портретска уметност и полуфигура кроз историју уметности. Колористичка анализа.
Подсликавање и моделовање.
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ПРОСТОРНА ВРЕДНОСТ БОЈЕ
Анализа планова. Колористичка перспектива. Равнотежа облика и боја у простору.
Понављање облика и боје у простору. Степеновање боје у простору.
КОМПОЗИЦИЈА
Композиција кроз историју уметности. Принципи компоновања. Ритам и равнотежа.
Контраст као ритам супротних вредности. Гама и колорит. Доминанта и јединство. Статичко и
динамичко јединство. Јединство и равнотежа. Однос детаља и целине. Тежиште, акценат.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставне тематске целине из сликања су синхронизоване са програмом цртања.
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализа задатака постављених наставном јединицом.
Решавање ликовног проблема је услов и средство за остваривање циљева и задатака
предмета. Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика и стицању техничких и применљивих
знања и вештина у овој области. У уводу у задатак, нову тематску целину, користити
карактеристична дела из историје уметности као примере решења задатог проблема. Мотивисати
ученике да не подражавају приказане примере већ да самостално проналазе оригинална решења.
Обрада целине подразумева и рад по моделу из природе. По завршетку задатка неопходно
је анализирати резултате. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на
естетско процењивање и самовредновање.
Према програму за сваку годину, постављен је оквир у избору формата слике – 50 x 70cm
за 1. и 2. разред и 70 x 100cm за 3. и 4. разред. Пожељно је више пута током школске године
променити формат, динамику рада, технику.

В А Ј А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Слободна форма

Свега
24

2

Аналитичко вајање

42

3

Ситна пластика

39
Укупно

105

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе вајања је да развија ликовно естетску културу и способност ликовног
изражавања поступним радом на пластичном тродимензионалном обликовању основних форми.
Задаци наставе су да ученици:
упознају основне законитости тродимензионалног ликовног обликовања;
развију и унапреде ликовни језик кроз самосталан практичан рад у подручју вајања;
буду мотивисани да истражују, откривају и успостављју различите односе између
ликовних елемената у самосталном ликовном изражавању и стварању;
буду оспособљени за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним
и савременим материјалима и техникама у подручју вајања;
формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и
естетско процењивање у природи, уметничким делима, сопственим радовима и радовима других
ученика;
повежу стечена знања и вештине у области вајања са осталим ликовним
подручјима;
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унапређују критичност, радозналост, склоност да постављају питања, да дискутују,
изражавају и бране своје ставове;
буду мотивисани да одступају од рутинских поступака, да елементе искуства и
стечена знања реструктушу и стављају у нове односе, као и да проналазе различита оригинална
решења у свом ликовном изражавању и стварању у подручју вајања;
буду подстакнути на самостално проналажење и систематизовање информација из
различитих извора;
буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у будућем
занимању и свакодневном животу;
развијају и унапређују креативност, посматрање, опажање, визуелно мишљење,
дивергентно мишљење, емоције, машту, координацију ока и руке;
буду мотивисани да доприносе естетском и културном начину живљења у свом
природном и друштвеном окружењу.
III разред
(0+3 часа недељно, 0+105 часова годишње)
СЛОБОДНА ФОРМА
Скице; реализација у глини, воску; ливење вишеделних калупа; позитив – обрада; негатив
– обрада; ливење у гипсу.
АНАЛИТИЧКО ВАЈАЊЕ
Вајање по гипсаном моделу – шака; стопало; око; ухо; нос; полуфигура и фигура.
СИТНА ПЛАСТИКА
Животиње – скице; реализација у глини; ливење. Накит – скице; израда од жице, метала.
Медаља – скице; реализација у глини, воску, пластелину; ливење; позитив – обрада; негатив –
обрада; патинирање.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни процес, треба тако организовати да буде на индивидуалном раду са ученицима.
Ученике треба упознати са начином рада, прибором и материјалима којима ће радити,
затим их треба оспособити да реше постављени задатак.
При раду на идејним решењима потребна је стална индивидуална и колективна коректура,
усмеравање, допунска објашњења и подсећање на основне карактеристике задатка. По завршетку
рада на идејним скицама, заједно са ученицима одабрати најуспешнија решења. Поред
ликовноестетских вредности постављеног задатка посебну пажњу посветити и
технолошкотехничким захтевима материјала којим се ради. Објаснити основне карактеристике
глине као материјала за рад и начин рада са њом. Инсистирати на задржавању истих односа маса
као на идејном решењу (скици). Избегавати задржавање на детаљима, подједнако третирати цели
форму.
Током рада посебну пажњу треба посветити ученицима који се теже тродимензионално
изражавају, али и ученицима који показују посебне склоности и брже и успешније решавају
постављени задатак.
Када је ученик задатак успешно реализовао рад у материјалу (глини, воску, пластелину...),
приступа се одливању у гипсу.

Г Р А Ф И К А
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
ТЕХНИКЕ ДУБОКЕ ШТАМПЕ

Свега
2
158

2

ЛИНОГРАВУРА

16

3

СУВА ИГЛА

16

4

БАКРОПИС

16

5

АКВАТИНТА

20
Укупно

70

Годишњи фонд је 70 часова редовне наставе.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања из историје и технологије графичких
техника и оспособљавање за припрему и штампање графичког листа у техникама високе,
дубоке и равне штампе;
Задаци наставе су да ученици:
- развију осетљивост за организацију графичке форме;
- примене и продубе стечена знања из области теорије форме;
- негују систематичност и поступност у процесу рада од припреме до реализације
графичког листа;
- упознају историјат настанка графике у контексту развоја технологије;
- ефикасно примењују графичке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме
у разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију стваралачке, креативне и опажајне способности, координацију ока и руке,
истрајност, доследност, самопоуздање и самосталност у раду;
- истражују и експериментишу традиционалним и савременим графичким
материјалима и техникама;
- негују индивидуални ликовни израз;
- буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
- развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
III разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
ТЕХНИКЕ ДУБОКЕ ШТАМПЕ
Врсте плоча и њихова обрада. Алати. Механичка обрада; технике – линогравура; сува
игла; бакрорез и мецотинта. Обрада нагризањем; технике – бакропис; акватинта; мека
превлака и резерваш. Врсте папира.
ЛИНОГРАВУРА
Изражајне могућности. Припрема цртежа. Обрада плоче. Отискивање.
СУВА ИГЛА
Изражајне могућности. Припрема цртежа. Обрада плоче. Отискивање.
БАКРОПИС
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Историјски преглед. Изражајне могућности.
Технолошки поступак. Врсте и припрема плоча. Материјали и алати. Техника
штампања. Линија – мрежа, растер. Тонска градација. Текстура. Припрема цртежа. Обрада
плоче. Ецовање. Отискивање.
АКВАТИНТА
Изражајне могућности. Технолошки поступак. Врсте и припрема плоча. Материјали и
алати. Техника штампања. Тонске вредности. Тонска градација. Валерски кључеви.
Волумен.Текстура.
Припрема цртежа. Обрада плоче. Ецовање. Отискивање.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Тематске целине из наставног предмета графика су основе за стицање теоријских и
практичних знања и вештина из свих графичких техника.
Реализација овог наставног предмета подразумева корелацију са програмом наставног
предмета цртање, теорија форме и историја уметности.
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Наставни садржаји, проблемски постављени, вертикално се развијају од другог до
четвртог разреда и произилазе један из другог. Стога је наставнику дата могућност да у
складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке припреме.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Програм се остварује кроз конкретне задатке у одређеним графичким техникама, при
чему треба инсистирати на развијању индивидуалног израза и истраживачком приступу у
односу на ликовну форму, садржај и изражајне могућности техника.
Увод у сваку наставну јединицу подразумева демонстрацију примера, историјски
преглед технике, упознавање са технолошким поступком, карактеристичним материјалима и
алатима.
Теоретско упознавање са техникама изводи се искључиво у случајевима када није
могућа реализација неке од захтевнијих техника.
Реализацији сваког задатка претходи припрема скица и цртежа у техникама
адекватним задатој графичкој техници (цртеж тушем и пером, четком, лавирани цртеж,
колаж, акварел...).Ученике треба оспособити да самостално изведу цео поступак израде
графике, од припреме скица, обраде плоче до отискивања.
У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.
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О С Н О В И
Т Е Х Н О Л О Г И Ј Е
К О Н З Е Р В А Ц И Ј Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Сликарске технике
2
Боје и пигменти
3
Везива , медијуми и лакови
4
Сликарске подлоге и препаратура
5
Сликарски прибор
6
Акварел
7
Темпера и гваш
8
Енкаустика
9
Уљано сликарство
10
Акрилик
11
Чување и урамљивање радова
12
Блок настава
Укупно

И

Свега
2
4
4
10
2
8
8
4
20
8
2
30
70+30

Годишњи фонд је 70 часова (2 часа недељно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Основи технологије и конзервације је да ученици овладају
технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у цртању, сликању и
примењеном сликарству и упознају методe рестаурације и конзервације уметничког дела.
Задаци наставе су да ученици:
– овладају технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у
цртању, сликању и примењеном сликарству и упознају методe рестаурације и конзервације
уметничког дела;
– развију свест о значају технолошког аспекта у стварању и чувању уметничког дела;
– увиде значај споменика културе и њихове заштите;
– сликарског поступка од припреме подлоге и потребног материјала, реализације дела,
до
његове заштите;
– Негују савесност и поступност у раду и развију интересовање за технологију, технике
и
методе конзервације и рестаураторске анализе;
– Негују потребу за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и
естетског изгледа властите средине;
– Развију позитиван став према вредностима израженим у делима различитих подручја
уметности;
– Развију способност за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и
савремене уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње+ 30 часова у блоку)
СЛИКАРСКЕ ТЕХНИКЕ
Општи преглед и технолошке карактеристике техника штафејалног и зидног
сликарства.
БОЈЕ И ПИГМЕНТИ
Врсте пигмената.
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Називи и особине.
ВЕЗИВА, МЕДИЈУМИ И ЛАКОВИ
Особине везива (туткало, казеин, уља, восак, јаје, смоле, синтетичке смоле). Медијуми
и лакови.
Технолошки поступак припреме, прибор.
СЛИКАРСКЕ ПОДЛОГЕ И ПРЕПАРАТУРЕ
Импрегнација. Препаратуре – посна, полууљана, масна, савремене фабричке
препаратуре.
Припрема подлога за даску, лесонит, платно, лепенку – каширање; шпановање;
импрегнација и препарирање.
СЛИКАРСКИ ПРИБОР
Четке, шпахтле и прибор. Врсте, употреба, одржавање.
АКВАРЕЛ
Врсте акварел боја – течне, чврсте, акварел оловке.
Материјали – четке и папири, додатна средства.
Изражајне могућности и технике сликања акварелом – мокро на суво, мокро на мокро.
ТЕМПЕРА И ГВАШ
Боје и пигменти. Емулзије и медијуми – јајчана емулзија, јајчаноуљна емулзија,
казеин, гумиарабика.
Изражајне могућности сликања темпером – подсликавање, сликање у слојевима.
Историјски преглед – средњевековна и ренесансна темпера.
ЕНКАУСТИКА
Историјски преглед. Основи технологије.
УЉАНО СЛИКАРСТВО
Историјски преглед.
Основи технологије (подлоге и препаратуре, боје и пигменти, уља, сикативи, смоле и
балзами, медијуми, лакови).
Изражајне могућности (подсликавање, сликање у слојевима, alla prima сликање,
лазури, паста).35
АКРИЛИК
Историјски преглед.
Основи технологије (подлоге и препаратуре, боје и пигменти, медијуми, лакови).
Изражајне могућности.
ЧУВАЊЕ И УРАМЉИВАЊЕ РАДОВА
Мапе, рамови, парспатуи.
НАСТАВА У БЛОКУ
(30 часова)
Посете музејима, галеријама, споменицима културе и Заводу за заштиту споменика.
Израда копија одговарајућим сликарским техникама на припремљеној подлози.
Анализа ученичких радова.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Садржаји програма наставног предмета основи технологије и конзервацје имају
проблемски карактер.36
Решавање ликовног проблема је услов и средство за постизање трајног циља. Стога је
наставнику дата могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у
избору дидактичке припреме.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи,
разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика,
корелацију са другим
образовноваспитним подручјима и домен ученичког доживљаја.
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Свака методска јединица и наставна целина подразумева теоријски увод, примере из
историје уметности, демонстрацију и практичне вежбе технолошког поступка које могу бити
мањег или већег обима, изведене као експеримент или задатак у одређеним техникама, у
складу са фондом часова намењених одређеној тематској јединици. За извођење наставе
потребно је имати одговарајући кабинет за теоријски и практичан рад, адекватно опремљен
потребним материјалима, алатима и помоћним средствима.
Потребно је обезбедити сарадњу са неким од атељеа за рестаурацију и конзервацију,
да би ученици имали директан увид у послове рестаурације и конзервације. Наставни
програм посебну важност придаје наставнику који методичке поступке и облике наставног
рада конципира усаглашавајући образовне и васпитне задатке (ликовне проблеме) са
побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвате на нивоу самоиницијативе.
Наставни процес подразумева избор облика наставног рада у складу са природом
наставног процеса, али пре свега на индивидуалном којим се подстиче и усмерава на трагање
за садржајним аспектом стварања и развијање сопственог ликовног и естетског погледа на
свет.
Практична настава подразумева корелацију са свим стручним наставним предметима
у циљу повезивања и стицања основе из ове области.
У наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области
треба да сазна, на значај проучавања основе технологије и конзервације њену присутност и
улогу у прошлости и савременом окружењу. Треба инсистирати на познавање и примене
одговарајућих материјала и техника у циљу примереног постизања квалитета.
Tежити откривању суштине ликовних појава опажањем и разумевањем у процесу
практичног рада. Овим предметом кроз практичну наставу инсистирати на повезаност
теорије и праксе, значају функционалног знања у погледу развоја естетског мишљења и
примене у решавању естетских проблема кроз решавање конзерваторских захвата у области
уметничког наслеђа
Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја како би с разлогом
записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о изложбама,
музејима и споменика културе. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике
на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког
мишљења.

Т Е Х Н И К Е
З И Д Н О Г
С Л И К А Р С Т В А
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Технике зидног сликарства

Свега
4

2

Композиција у зидним техникама

8

3

Мозаик

40

4

Витраж

18
Укупно

70

Годишњи фонд часова 70 (2 недељно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технике зидног сликарства је упознавање са техникама зидног
сликарства, овладавање вештинама и њиховим ликовним и технолошким карактеристикама.
Задаци наставе су да ученици:
–
развију интересовања за област примењеног сликарства;
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–
развију свест о зидним техникама као делу шире просторне целине;
–
различитих технолошких и ликовних карактеристика зидних техника;
–
развију раднотехничку културу и потребу за естетизовањем окружења;
–
развију осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у
настави, а примењују у раду и животу;
–
развију и негују потребу за посећивањем музеја, изложби, као и за чувањем
културних добара и естетског изгледа средине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
ТЕХНИКЕ ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА
Историјски преглед. Примена зидних техника у сакралној и световној архитектури. Зидна
слика као део амбијенталне целине.
Технике зидног сликарстава – фреско, секо, витраж, мозаик, интарзија, зграфито. Ликовне
и технолошке специфичности. Преглед савремених зидних техника – мурали и графити. Подлоге
и материјали.
КОМПОЗИЦИЈА У ЗИДНИМ ТЕХНИКАМА
Условљеност композиције у зидним техникама. Монументална композиција – просторно
скраћење, деформација. Декоративност и њене одлике у ликовном изразу. Вежбе композиције
(скице) у различитим техникама.
МОЗАИК
Историјски преглед технике. Савремени приступ мозаику. Материјали, алати.
Технологија израде мозаика (инверзни и директни поступак). Израда скица. Извођење
мозаика техником одливања. Припрема картона за одливање. Одливање мозаика. Извођење
мозаика техником директног убадања – припрема зида или рама, припрема малтера.
ВИТРАЖ
Историјски преглед технике. Ликовне и техничке карактеристике. Поступак, технике,
материјали и алати. Израда скица.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се изводи у атељеу са адекватном опремом, потребним материјалом и алатима.
Свака наставна тема се обрађује кроз историјски преглед – ученици упознају технолошке
и изражајне могућности сваке технике, израђују скице и идејна решења, спроводе све поступке
припреме у реализацији пројекта, изводе пројекат и користе одговарајуће алате.
Треба обезбедити извођење радова у свим техникама. У изузетним случајевима, када то
није могуће, развити концепт пројекта на нивоу скице и идејних решења.
Тежити да се део радова изведе, уради пројекат, за конкретну архитектонску,
амбијенталну, ентеријерску целину.
Наставни програм посебну важност придаје наставнику који методичке поступке и облике
наставног рада конципира усаглашавајући образовне и васпитне задатке (ликовне
проблеме) са побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвате на нивоу
самоиницијативе.
Наставни процес подразумева избор облика наставног рада у складу са природом
наставног процеса али пре свега на индивидуалном којим се подстиче и усмеравана на трагање за
садржајним аспектом стварања и развијање сопственог ликовног и естетског погледа на свет. У
наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области треба да сазна.
Ученицима треба указивати на значај проучавања основе технике зидног сликарства, њену
присутност и улогу у прошлости и савременом окружењу, инсистирати на познавању и примени
одговарајућих материјала и техника у циљу примереног постизања квалитета.
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Овим предметом кроз практичну наставу указивати на повезаност теорије и праксе, у
циљу развоја естетског мишљења и примене таквог знања у решавању естетских проблема у
широком пољу ликовних и примењених уметности. Потенцирати учење по моделу из природе и
путем уметничке рецепције као једне од метода у којој нас природа и уметничко дело уводи у
облик откривања (опажањем) су претпоставке потенцијалне креативности. Треба, међутим, имати
у виду да уметничко дело није у функцији подражавања, него је оно пример решења проблема.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика, корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема и афирмише стваралаштво ученика. Подржава их у раду
инсистирајући на формирању збирке радова (мапе скица студија), у време наставе води дневник и
прати развој ученика. Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању, заједно са
овладавањем материјалом, доприноси даљем ликовном образовању.
Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја програма како би с разлогом
записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о изложбама и музејима.

В И Ш Е М Е Д И Ј С К А

У М Е Т Н О С Т

За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Увод у вишемедијску уметност
2
Дводимензионални медији : ФОТОГРАФИЈА
3
Дводимензионални медији : КОЛАЖ
4
Дводимензионални медији : ЕНФОРМЕЛ

Свега
2
10
12
10

5

Тродимензионални медији : READY MADE

8

6

8
16

8

Тродимензионални медији : ASSEMBLAGE
Тродимензионални медији : КИНЕТИЧКА УМЕТНОСТ,
ИНСТАЛАЦИЈА, АМБИЈЕНТАЛНА УМЕТНОСТ и LAND
ART
Извођачке уметности : PERFORMANCE, EVENT i HAPPENING

9

Извођачке уметности : BODY ART

2

7

Укупно

2
70

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ теоријско-практичног предмета вишемедијска уметност је упознавање ученика са
савременим уметничким праксама, материјалима и медијима, као и оспособљавање за њихово
коришћење.
Задаци наставе:
- унапреде ликовни језик;
- буду оспособљени за комуникацију визуелним средствима;
- формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих
потреба кроз креативни рад;- буду мотивисани да доприносе естетском и културном начину
живљења у свом природном и друштвеном окружењу;- развијуи унапреде посматрање, опажање,
визуелно мишљење, дивергентно мишљење, интелигенцију, емоције, имагинацију;- буду
упознати са савременим уметничким праксама, материјалима и медијима, и оспособљени за
њихово коришћење;- буду уведени у савремене социолошке и технолошке поступке и њихов
утицај на садржај, технике и медије којима се уметник користи и изражава;- развију креативне
способности и буду оспособљени за самостално истраживање у датом медију;- формирају
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индивидуални ликовни и естетски поглед на свет;- остваре увид у међусобни утицај различитих
уметности и стварање синтезијских уметничких дела;- буду оспособљени за планирање, израду и
одбрану уметничког пројекта;- развију позитиван став према вредностима израженим у делима
различитих подручја уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
УВОД У ВИШЕМЕДИЈСКУ УМЕТНОСТ - Појам. Општи преглед – историјат и медији.
ДВОДИМЕНЗИОНАЛНИ МЕДИЈИ
ФОТОГРАФИЈА -Утицај фотографије на ликовне уметности и развој фотографије као посебног
уметничког медија. Ликовни елементи у фотографији.
КОЛАЖ -Историјски преглед – кубистички, дадаистички, попартистички. Материјали.
Фотомонтажа.
ЕНФОРМЕЛ -Филозофска и социолошка позадина. Протагонисти. Материјали и поступци.
Сродни правци.
ТРОДИМЕНЗИОНАЛНИ МЕДИЈИ
READYMADE -Историјски преглед – Марсел Дишан, Дада, концепт, предмет.
АСАМБЛАЖ -Уметници. Материјали, предмети.
КИНЕТИЧКА УМЕТНОСТ, ИНСТАЛАЦИЈА, АМБИЈЕНТАЛНА УМЕТНОСТ И LAND ART
Преглед. Однос према простору и времену. Врсте инсталација (светлосна, звучна, видео...).
Mатеријали и простори. Sitespecific уметност. Уметност земље. Протагонисти и примери.
ИЗВОЂАЧКЕ УМЕТНОСТИ
PERFORMANCE, EVENT, HAPPENING -Спој више уметности. Веза са позориштем.
Протагонисти.
BODYART -Тело као материјал. Уметник као уметничко дело. Уметници.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се наставник и
ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Свака наставна тема наставног предмета вишемедијска уметност почиње теоријским уводним
делом који се изводи уз презентацију адекватних примера анализираних са становишта
изражајних, формалноестетских, социолошких, технолошкотехничких садржаја. Део часова може
се изводити у галеријама, музејима, библиотекама, биоскопима.
Реализација овог наставног предмета подразумева повезаност са свим медијима. Наставнику дата
могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке
припреме. Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи,
разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика, корелацију са другим
образовноваспитним подручјима и домен ученичког доживљаја.
Ученике треба наводити на разумевање садржаја и смисла овог наставног предмета у савременом
окружењу. Примерено је упућивање ученика на повезаност са областима: филозофија,
психологија књижевност позориште.
Задаци се реализују у задатим медијима при чему се практикују знања усвојена кроз теоријски
део наставе. За поједине теме (нпр. Извођачке уметности) препоручена је само теоријска обрада.
Практичан део се може изводити после сваке методске јединице или на крају шире тематске
целине. Ученици се подстичу да развијају идеју кроз рад на скицама, а затим да истраже и
испробају одлике сваког материјала и медија, његова ограничења. и предности. У реализацији
практичног дела могу се, између осталог, користити ранији радови који би сада били додатно
обрађивани. Треба водити рачуна о могућностима реализације појединих радова у школским
просторијама. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.
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Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема и афирмише стваралаштво ученика. Подржава их у раду
инсистирајући на формирању збирке радова (мапе, записи, фотографије), у време наставе води
дневник и прати развој ученика.

Ц Р Т А Њ Е

И

С Л И К А Њ Е

За одсек Техничар дизајна графике, Teхничар дизајна текстила и Техничар дизајна
ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Свега
број
1
Портрет
64
2
Простор и димензија
36
3
Композиција
20
4
Боја
20
140
Укупно
Годишњи фонд је 140 часова (4 часова недељно); за обраду 16 за обнављање 124.
Начин остваривања програма: настава се реализује у сали за цртање и сликање , рад у
групама са по 10 ученика, у виду фронталног и индивидуалниг типа часа.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
– ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
– истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким материјалима и
техникама;
– буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
– развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње)
УВОД У ЦРТЕЖ
Појам, врсте, значај. Цртеж кроз историју уметности. Линеарни цртеж. Шрафура. Подлоге,
папири, средства, цртачке технике. Цртачки рукопис.
КОМПОЗИЦИЈА
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Мотив као целина. Композивција линија. Светлост и простор у композицији. Визирање, помоћна
средства и њихова примена.
ПЕРСПЕКТИВА
Решавање простора кроз историју уметности. Простор и трећа димензија. Композиција и простор.
Степеновање облика у простору. Појам скраћења и хоризонта. Линеарна и ваздушна перспектива.
ЛИНИЈА И СМЕР
Линија као основно средство изражавања цртежа. Карактер, изражајне могућности, психолошко
дејство линије. Линија као ивица тродименизименталног облика, контурална и структурална
линија. Линија и облик, линија и сенка, линија и структура, линија и простор. Врсте смера. Смер
и простор, смер и ритам, смер у композицији. Експресија линије, међусобни односи, статичка и
динамичка линија.
ВЕЛИЧИНА И ОБЛИК
Пропорција, конструкција, помоћне линије. Геометрија у ликовној структури. Компоновање и
груписање величина и облика у простору. Једноставни и сложени облик. Својства облика.
Природни и вештачки облици. Анализасинтеза. Просторни, површински, транспоновани,
апстрактни облик.
ТЕКСТУРА
Квалитет површина из природе и у уметности. Текстуралне вредности површина. Материјали и
врсте материјала. Врсте и својства текстуре.
ВАЛЕР
Појам валерске вредности. Локални тон. Осветљење. Валерска скала, кључеви и интервали.
Изражајне могућности.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе, смотре,
такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише њихово
стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе); води
дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на
естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког
мишљења.
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Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.

О Б Л И К О В А Њ Е

Т Е К С Т И Л А

За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Одевна тканина

Свега

а ) Одевна штампана тканина за жене и мушкарце

42

б) Одевна штампана тканина за спорт

40

2

Декоративна тканина – дечија постељина

81

3

Штампани модни детаљ ( ешарпе, мараме и кравате)

82

Часови блок наставе

30
Укупно

245+30

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања о дизајну текстила и принципима креативног
површинског обликовања и оспособљавање за самостално дизајнирање текстила различитих
намена.
Задаци наставе су да ученици:
–
буду оспособљени да транспонују облике из природе и уметности у стилизоване дезене
примењиве на различите врсте тканина;
–
примењују ликовне законитости, традиционалне и савремене медије, технике и материјале
у дизајнирању различитих врста тканина;
–
самостално одаберу и примене ликовноестетска решења у складу са функционалним и
производним захтевима;
–
развију стваралачко и критичко мишљање, визуелно опажање и памћење, моторику,
естетске критеријуме, истрајност и доследност у раду;
–

негују индивидуални ликовни израз;

–
буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену,
самопроцену и презентацију радова, за тимски рад и самостално проналажење и коришћење
информација из различитих извора;
–

повезују и примењују стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;

–

буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно усавршавање;

–

формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне средине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+7 часова недељно, 0+245 часова годишње + 30 часова у блоку)
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ОДЕВНА ТКАНИНА
Формирање рапорта, његовово компоновање и начини уклапања у одређене формате. Израда
пројекта.
ОДЕВНА ИЛИ ДЕКОРАТИВНА ТКАНИНА ЗА ДЕЦУ
Израда идејних решења и пројекта.
МОДНИ ДЕТАЉИ
Ешарпе, мараме и кравате.
Израда идејних решења и пројеката. Компоновање стилизованих облика по слободном избору.
НАСТАВА У БЛОКУ
(30 часова)
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У другом разреду, настава се реализује кроз индивидуални рад уз примену метода дискусије,
демонстације, аудиовизуелнх приказа и практичног рада.
Задаци захтевају примену стечених знања из предмета теорија форме, цртање и сликање, историја
уметности. При реализацији задатака ученици се подстичу на примену различитих ликовних
техника у изради идејних решења.
У трећем разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију, демонстацију и
аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује индивидуалним практичним радом уз
примену адекватних компјутерских програма. Реализација задатака подразумева примену
стечених знања на предметима обликовање текстила II, теорија форме, обликовање одевања,
штампа текстила, ткање текстила и психологија.
У четвртом разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију, демонстацију и
аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује кроз индивидуалн практичан рад уз
примену адекватних компјутерских програма. Због хоризонталне и вертикалне повезаности са
наставним садржајима предмета штампа текстила, ткање текстила, обликовање одевања и
технологија текстила, задаци захтевају свеобухватан приступ у креирању идејних решења.

О Б Л И К О В А Њ Е

О Д Е В А Њ А

За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Увод у предмет

Свега
3

2

Модна фигура

12

3

Колекција за сезону пролеће – лето и јесен - зима

36

4

Колекција одевних предмета за децу

18

5

Одевање на радном месту

18

6

Колекција на задату атмосферу

18

Укупно

105

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања о обликовању одевних предмета, костима,
обуће и додатних детаља и оспособљавање за самостално дизајнирање одевних предмета и
костима различитих намена.
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Задаци наставе су да ученици:
– стекну функционална знања о обликовању одевних предмета, обуће, допунских детаља и
сценског костима, о законитостима модних промена и процесу производње одеће;
– примењују ликовне законитости, традиционалне и савремене медије, технике и
материјале у дизајнирању одевних предмета и костима различитих намена;
– самостално одаберу и примене ликовноестетска решења у складу са функционалним и
производним захтевима;
– буду оспособљени за адекватно одабирање материјала и рационално коришћење
материјала, енергије и времена;
– формирају одговоран однос према роковима и радним обавезама;
– развију стваралачко и критичко мишљање, визуелно опажање и памћење, моторику,
естетске критеријуме, истрајност и доследност у раду,
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену,
самопроцену и презентацију радова, за тимски рад и самостално проналажење и коришћење
информација из различитих извора;
– повезују и примењују стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
– буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно усавршавање;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне средине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+3 часа недељно, 0+105 часова годишње)
УВОД У ПРЕДМЕТ
Појам одевања, феномен моде, однос високе моде и конфекције, функционалност и
естетика у одевању. Улога пропорција људског тела у одевању. Закони модног цртежа.
МОДНА ФИГУРА
КОЛЕКЦИЈА ЗА СЕЗОНУ ПРОЛЕЋЕ/ЛЕТО И ЈЕСЕН/ЗИМА
Колекција одевних предмета и допунских детаља за сезону по избору.
КОЛЕКЦИЈА ОДЕВНИХ ПРЕДМЕТА ЗА ДЕЦУ
Одећа за све намене и годишња доба. Обућа и допунски детаљи.
РАДНЕ УНИФОРМЕ
Одевање на радном месту.
Колекција униформи за разне професије (раднике у индустрији, саобраћају, трговини,
угоститељству, здравству, администрацији...).
КОЛЕКЦИЈА НА ЗАДАТУ АТМОСФЕРУ
Одећа за све намене и годишња доба. Обућа и допунски детаљи.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Концепција програма захтева континуирани рад у дужем периоду.
Обликовање одевања је у директној корелацији са предметима обликовање текстила, штампа
текстила и ткање текстила, да би ученици имали могућност да користе сопствене пројекте и
узорке одевних тканина као основу за обликовање одевних предмета. Свака од наставних тема
рашчлањена је на више наставних јединица које се углавном поклапају са фазама рада на
задатку – вежби, прате задатак од задавања теме, преко идејних скица, до дефинитивних
пројеката уз сталну индивидуалну и колективну корекцију. Тиме се постиже да се теоријски и
практични садржаји програма у току рада стално преплићу и допуњују.
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Програм се реализује теоријски (коришћењем аудиовизуелних приказа, демонстацијом,
дискусијом) и практично (кроз задатке, кроз индивидуални и тимски рад уз коришћење
адекватних компјутерских програма).

П Р Е П Л Е Т А Ј И

Т К А Н И Н А

За одсек Teхничар дизајна текстила
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

1

Тканине са ефектним жицама

3

2

Преплетаји за ребрасте тканине

4

3.
4.
5.
6

Тканине са два система жица
Шупље тканине
Двоструке тканине
Преплетаји за жакард тканине

8
2
8
10

Укупно

35

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања и вештина из области производње тканина
и врста преплетаја.
Задаци предмета су да ученици:
– oвладају знањима из конструкције основних и сложених преплетаја;
– овладају знањима и вештинама за израду узорака уникатних и индустријских тканина у
основним и сложеним преплетајима;
– развију и унапреде стваралачко мишљење, визуелно опажање, имагинацију, логичко и
критичко мишљење, естетске критеријуме, систематичност, прецизност, уредност, темељност и
истрајност у раду;
– буду оспособљени за самостално коришћење стручне литературе, и целоживотно
усавршавање у струци;
– развију способност решавања проблема и нових ситуација у процесу рада;
– повежу и примене стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне околине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПРЕПЛЕТАЈИ ТКАНИНА СА ДВА И ВИШЕ СИСТЕМА ОСНОВИНИХ И ПОТКИНИХ ЖИЦА
TKAНИНЕ СА ЕФЕКТНИМ ЖИЦАМА
Тканине са ефектним жицама по основи.
Тканине са ефектним жицама по потки.
ПРЕПЛЕТАЈИ ЗА РЕБРАСТЕ ТКАНИНЕ
Уздужни преплетај за ребрасте тканине.
Попречни преплетај за ребрасте тканине.
ТКАНИНЕ СА ДВА СИСТЕМА ЖИЦА
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Тканине са два система потки – поткин дубл.
Тканине са два система основе – основни дубл.
ШУПЉЕ ТКАНИНЕ
ДВОСТРУКЕ ТКАНИНЕ
Двоструке тканине спојене сопственим жицама.
Двоструке тканине спојене посебном основом.
Двоструке тканине спојене посебном потком.
ПРЕПЛЕТАЈИ ЖАКАР ТКАНИНА
Избор ткачког папира у зависности од густине жица основе и потке.
Цртање, размештање и пренос дезена на ткачки папир.
Цртање контура фигуре.
Уношење преплетаја у поље и фигуру.
Жакар тканине са платно преплетајем у пољу.
Жакар тканине са кепер преплетајем у пољу.
Жакар тканине са атлас преплетајем у пољу.
Сенчење.
Жакарове тканине са ефектним жицама.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржај програма се остварује на часовима теоријске наставе и вежбама.
Теоријска настава се реализује уз коришћење различитих наставних средстава (рачунари,
филмови, фотографије машина, узорци уникатних и индустријских тканина у одговарајућим
преплетајима) и метода.
Највећи део програма се остварује у оквиру вежби. Вежбе се изводе у групама (од 8 до 12
ученика) у школској радионици у оквиру индивидуалног рада на појединачним, конкретним
задацима сваког ученика.
Кроз рад на задацима ученик се оспособљава за успешно усвајње знања и вештина
предвиђених у оквиру предмета ткање текстила.
Настава у блоку, у трећој години, обавља се у школској радионици. Садржај блок наставе
је усклађен са садржајем предмета ткање текстила, али и осталим стручним предметима.
Индивидуална настава омогућава стално и систематско праћење ученика по фазама рада,
при чему наставник негује и развија индивидуалне афинитете ученика за занимање.
Начин остваривања програма:настава се реализује у учионици.Оделење се дели у две
групе тако да наставник недељно реализује по један час.Број ученика у једној групи је десет

Ш Т А М П А

Т Е К С Т И Л А

За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Историјат штампаног текстила
Методе штампања
2

Свега
2
3

4

Технике штампања
Технолошки процесњ штампања текстила шаблоном

20

5

Припрема штампарске пасте

4

6

Штампање тканине

15

7

Парење,прање,фиксирање одштампане тканине

4

3

8

173

8

Штампање различитих типова влакана

4

9

Техничке припреме дезена за сито штампу

10

Укупно

70+15

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање за дизајн и штампу текстила различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају техничкотехнолошке процесе штампе (помоћу калупа – модела, ситофилмске,
роло и ротационе, трансфер штампе);
– буду оспособљени за самосталан рад на комплетној припреми израде штампаног текстила
и спровођењу ликовних и естетскх вредносги при реализацији креације;
– самостално креирају тканине према њиховој намени и примењују знања о различитим
штампарским техникама у изради дезена;
– унапреде естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање дизајнерских остварења;
– развију и унапреде стваралачко мишљење, визуелно опажање, истрајност, доследност и
одговорност у раду;
– буду оспособљени за самосталан и тимски рад;
– формирају одговоран однос према здрављу, очувању радне и животне средине;
– буду оспособљени да стечена знања и вештине повежу и примењују у настави других
стручних предмета;
–

буду мотивисани за целоживотно самоусавршавање.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ИСТОРИЈАТ ШТАМПАНОГ ТЕКСТИЛА
ТЕХНИКЕ ШТАМПАЊА
Ручно штампање помоћу калупа, ротационо рељефно штампање, равна штампа
(шаблонима), штампање гравираним ваљцима (дубока штампа), ротациона штампа, трансфер
штампа, специјални штампарски поступци (шприц штампа – air brush), cито штампа.
МЕТОДЕ ШТАМПАЊА
Директно, индиректно, разорно, резервно.
ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ШТАМПАЊА ТЕКСТИЛА ШАБЛОНИМА
Штампарски сто. Израда шаблона за штампање – израда рама, одабирање мреже — газе.
Израда дијапозитива. Припремање емулзије за снимање. Снимање и ојачавање филма. Уклапање
дезена на штампарском столу.
ПРИПРЕМА ШТАМПАРСКЕ ПАСТЕ
ШТАМПАЊЕ ТКАНИНА
ПАРЕЊЕ, ПРАЊЕ, ФИКСИРАЊЕ ОДШТАМПАНЕ ТКАНИНЕ
ШТАМПАЊЕ РАЗЛИЧИТИХ ТИПОВА ВЛАКАНА
Штампање целулозних влакана; штампање вуне и свиле; штампање синтетичких влакана;
штампање мешаних влакана.
ТЕХНИЧКЕ ПРИПРЕМЕ ДЕЗЕНА ЗА СИТО ШТАМПУ
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Прилагођавање идејног решења. Употреба растера у односу на газу. Рапортирање.
Одвајање боје помоћу контуре. Маскирање. Израда фолија (ручно и компјутерски). Навлачење
емулзије, снимање сита. Припрема тканине за штамање. Штампање – практичана реализација.
НАСТАВА У БЛОКУ
Настава у блоку обавља се у школској радионици.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У трећем разреду ученик стиче теоријска знања о технолошком процесу штампања
тканине, која практично примењује на часовима вежби. У току изучавања садржаја предмета
штампа текстила ученици се упознају са техничкотехнолошким процесом штампе и
оспособљавају се за практичан самосталан или тимски рад. Ученици стичу знања и вештине о
системима и начинима штампања тканина и да правилно обрађују и бирају материјале на којима
се штампа.
У четвртом разреду, ученици кроз практичан рад обављају техничку припрему за
реализацију својих идејних решења. Практична настава се изводи у оквиру индивидуалног и
тимског рада ученика на појединачним конкретним задацима. Концепција задатака је таква да од
ученика захтева примену што већег броја стечених знања и вештина.
Начин остваривања програма: настава се реализује у учионици. Одељење се дели у две
групе тако да наставник недељно реализује по два везана часа. Број ученика у једној групи је
највише десет.

Т К А Њ Е
За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
Историјат ткања
1

Свега

2

Технолошка шема производње сирове тканине

2

3

Припрема основе за ткање

10

4

Припремање потке за ткање

4

5

Пругасте тканине

5

6

Каро тканине

5

7

Ткање на ручном разбоју

30

8

Народне технике ткања

12

9

Блок настава

15
Укупно

2

70+15

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ткање текстила је стицање функционалних знања о технологији
текстила и оспособљавање за самостално дизајнирање тканина према намени.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну функционална знања о технолошком процесу ткања;
– упознају основне врсте разбоја и различите народне технике ткања;
– самостално креирају и реализују идејно решење за ткани текстил;
– буду оспособљени да стечена знања и вештине повежу и примењују у настави других
стручних предмета;
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– унапреде естетске критеријуме, визуелно опажање, имагинацију, стваралачко мишљење
и моторику;
– буду оспособљени за самостални и тимски рад;
– формирају одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине;
– буду мотивисани за целоживотно самоусавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ИСТОРИЈАТ ТКАЊА
ТЕХНОЛОШКА СХЕМА ПРОИЗВОДЊЕ СИРОВЕ ТКАНИНЕ И ВРСТЕ РАЗБОЈА
ПРИПРЕМА ОСНОВЕ
Избор предива према намени тканине. Премотавање и сновање основе (ширинско
сновање, сновање у пантљикама). Постављање основе на разбој, врсте увода и увођење основе у
ните и брдо.
ПРИПРЕМАЊЕ ПОТКЕ
Избор предива према намени тканине. Премотавање потке.
ПРУГАСТА ТКАНИНА
Израда тканих узорака применом основних преплетаја.
КАРО ТКАНИНА
ТКАЊЕ НА РУЧНОМ РАЗБОЈУ СА ПОДНОШКАМА
Технички прорачун за практичну реализацију ткања на ручном разбоју. Припрема основе,
припрема потке, ткање.
НАРОДНЕ ТЕХНИКЕ ТКАЊА
Израда тканих узорака (клечана, узев, пребор, сумак, узлана, пупана, ажур и икат).
НАСТАВА У БЛОКУ
(15 часова практичне наставе )
Настава у блоку обавља се у школској радионици.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програмски садржај предмета ткање текстила реализује се кроз теоријска предавања уз
неопходну употребу аудиовизуелних приказа, демонстацију и дискусије. Већи део програма
реализује се кроз практичан индивидуалан или тимски рад на задацима.
Задаци које ученици релизују подразумевају примену знања и вештина стручних
предмета: преплетаји тканина, технологија текстила, обликовање текстила.
На предмету ткање текстила, задаци који се реализују у четвртом разреду захтевају
креативну практичну примену и знања стечена у оквиру предмета преплетаји тканина,
технологија текстила, обликовање текстила и обликовање одевања.
Начин остваривања програма: настава се реализује у учионици. Одељење се дели у две
групе тако да наставник недељно реализује по два везана часа. Број ученика у једној групи је
највише десет.
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П И С М О
За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Писање словаа - устав
2
Писање словаа - брзопис
Цртање слова (серифина безсерифина слова) – црно бело
3
решење
Цртање слова (серифина безсерифина слова) –
4
конструктивно решење
Цртање слова (серифина безсерифина слова) – колористичко
5
решење
6
Експериментална типографија

Свега
10
8
8
8
6
10

7

Пројектовање фонта

10

8

Компоновање текста (примена фонта)

10

Укупно

70

Годишњи фонд је 70 часова (2 часа недељно); за обраду 36, а за обнављање 34.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање ученика за стваралачко изражавање разноврсним
калиграфским и типографским облицима словних знакова.
–
–
–
–
–

Задаци наставе су да ученици:
стекну знања о развоју калиграфије и типографије од првог знака до савременог фонта;
буду оспособљени за представљање различитих композиционих форми и примера писма, за
примену стечених знања и вештина у савременом дизајну и за самостално креирање у свим
областима дизајна;
формирају и унапреде естетске критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, визуелно
опажање и памћење, мотивацију и истрајност у раду;
буду оспособљени за самостални и тимски рад;
формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких
творевина, националне и светске културне баштине.
III разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

РАЗВОЈ ТИПОГРАФИЈЕ ОД ГУТЕНБЕРГА ДО САВРЕМЕНИХ ФОНТОВА
БЛОК ПИСМО, АЗБУКА И АБЕЦЕДА, ВЕРЗАЛ И КУРЕНТ
Конструкција.
БЛОК ПИСМО
Пројектни задатак.
СЕРИФНА И БЕЗСЕРИФНА ТИПОГРАФИЈА
Ренесансна, прелазна, класицистичка антиква, безсерифна писма, рукописни и декоративни
облици.
СЕРИФНА И БЕЗСЕРИФНА ТИПОГРАФИЈА
Пројектни задатак.
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТИПОГРАФИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ СЛОВА – ВЕРЗАЛ
Пројектни задатак.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТИПОГРАФИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ СЛОВА – КУРЕНТ
Пројектни задатак.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ТИПОГРАФИЈА, ПРОЈЕКТОВАЊЕ БРОЈЕВА
Пројектни задатак.
ПРИМЕНА ПРОЈЕКТОВАНОГ ФОНТА
Пројектни задатак.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе/учења, планом рада и
начинима оцењивања. Тема се реализује кроз следеће облике наставе: фронтални и
индивидуални. Тип наставе: вежбе. Ученици се деле на групе, а настава се реализује у учионици
и/или кабинету.
Користити стручну литературу и интернет за припрему наставе. Током реализације наставе
користити доступна дидактичка средства, графичке приказе и репродукције уметничких дела,
аудио визуелна средства. Тему сажето обрадити на карактеристичним примерима. Ученицима
омогућити развој способности према индивидуалним могућностима.

О Б Л И К О В А Њ Е

Г Р А Ф И К Е

За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ НАЛЕПНИЦЕ ЗА КОНЗЕРВИСАНО
ПОВРЋЕ И ВОЋЕ /три у серији/

Свега
20

2

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЕТИКЕТЕ / ТЕТРАПАКА ЗА СОК

16

3

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ НОВИНСКОГ ОГЛАС

16

4

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ, ЧЕСТИТКЕ,
ЛЕТАКА, ПОШТАНСКИХ МАРКИЦА

24

5

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ШАУ КАРТОНА

24

6

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ АМБАЛАЖНОГ ПАПИРА И КЕСЕ

20

7

ЛИКОВНО – ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ОМОТА ЗА ЦД

20

8

Часови блок наставе

60
Укупно

140+60

Годишњи фонд је 140 + 60 часова у блоку (4+2 часа недељно); за обраду 11 за обнављање
129.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе обликовања графике је стицање функционалних знања о обликовању
графике и оспособљавање за самостално дизајнирање графичких решења различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– буду упознати са основним законитостима графичког обликовања;
– буду оспособљени за самостално ликовно изражавање – стварање, традиционалним и савременим
материјалима и техникама у подручју графичког дизајна;
– формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање уметничких дела, сопствених и радова других;
– повежу стечена знања и вештине у области графичког дизајна са осталим ликовним подручјима;
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– развију критичност, радозналост; склоност да постављају питања, дискутују, изражавају и бране
своје ставове;
– буду мотивисани да одступају од рутинских поступака, да елементе искуства и стечена знања
реструктуишу и стављају у нове односе, као и да проналазе оригинална решења у свом ликовнографичком
изражавању и стварању у подручју графичког дизајна;
– самостално проналазе и систематизују информације из различитих извора;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у будућем занимању и
свакодневном животу;
– развију и унапреде креативност кроз посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно
мишљење, емоције, машту, координацију ока и руке;
– буду мотивисани да доприносе естетском и луктурном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

III разред
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње + 60 часова у блоку)
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ НАЛЕПНИЦЕ
Пројектовање и извођење рекламне налепнице за одговарајући производ широке
потрошње, са свим одговарајућим потребним елементима. Двобојна и вишебојна решења
различитих стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЕТИКЕТЕ
Пројектовање и извођење рекламне етикете за одговарајуће производе широке потрошње
са свим потребним одговарајућим елементима.
Вишебојна решења различитих стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ОГЛАСА
Пројектовање и извођење огласа из рекламнопропагандне области. Оглас треба да садржи
наслов – слоган, илустрацију, пратећи текст и све потребне податке о оглашивачу–
заштитни знак, логотип, адресне податке. Вишебојна решења различитих стандарних
формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ АМБАЛАЖНЕ ХАРТИЈЕ И КЕСЕ
Пројектовање и извођење амбалажне хартије и кесе, уједначених стилских и графичких
вредности уз све потребне одговарајуће елементе. Две боје и преклопи тих боја, решења
стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ШАУКАРТОНА
Пројектовање и извођење шаукартона из области рекламно пропагандног плаката.
Вишебојна решења шаукартона различитих формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ РАЗГЛЕДНИЦЕ,ЧЕСТИТКЕ, ЛЕТАКА
Пројектовање и извођење из различитих области.
Вишебојна, обострана штампа различитих стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ CD ОМОТА
Пројектовање и извођење комплет омота за компакт диск из различитих области.
Вишебојна решења стандарних формата.
НАСТАВА У БЛОКУ
(60 асова)
(61 Рад на задацима и пројектима.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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У току изучавања програма највећи део треба реализовати преко конкретних задатака у оквиру
којих се ученици оспособљавају за самосталан рад, тимски рад и графичко обликовање у свим
основним областима графичког обликовања.
Излагање треба да буде фронтално. Ученици, преко уводних предавања, општих или предавања
везаних за одређене задатке, уз коришћење визуелних средстава карактеристичних за програмску
материју, односно јединицу, треба да се упознају са битним карактеристикама, проблемима и
могућим начинима њиховог решавања. Након тога треба да следе задаци који могу бити и
индивидуални, заједнички или групни, што зависи од сложености наставне материје, односно,
задатка.
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење ученика у
решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом ће се
ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови, морају
се јасно објаснити.
Треба водити рачуна да сложеноет задатака буде поступна, да одговара узрасту ученика.
Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике извођења и сва
техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду слике и вектора, за
савремено извођење графичких радова.

Г Р А Ф И К А

К Њ И Г Е

За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
Ликовно-графичко решење књиге
1
(Словно решење књиге)
Ликовно – графичко решење часописа или листа
2
Израда насловне и унутрашњих страна

3
4
5

Ликовно – графичко решење уџбеника и приручника
Пројектовање и извођење изабраних решења

Ликовно – графичко решење џепне књиге
Извођење корица и унутрашњих страна

Ликовно – графичко решење каталога монографије
Вишебојна решења различитих формата

Укупно

Свега
28
28
28
28
28
140

Годишњи фонд је 140 часова ( 4 часа недељно ), за обраду 52, за обнављање 88.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе графика књиге је стицање функционалних знања о обликовању књига
различитих области.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени за ликовнографичко и типографско обликовање књига из
различитих области: белетристике, поезије, научне и
образовне литературе и свих других
области литературе;
– овладају техником и технологијом обликовања књиге
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+4 часа недељно, 0+140 часова годишње)
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ (КАО СЛОВНО РЕШЕЊЕ)
Књига из области поезије и белетристике. Пројектовање и извођење корица, насловне
стране и две типске странице са свим потребним елементима. Једнобојна и двобојна решења
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књига различитих стандардних формата.
ЛИКОВНО ГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЧАСОПИСА ИЛИ ЛИСТА
Часописи различите садржине или листови различите садржанске тематике са ређом
периодиком. Пројектовање корица и две типске странице часописа или насловне стране,
листова, са комплетним извођењем. Двобојна и вишебојна решења различитих стандардних
формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ
Уџбеници и приручници. Пројектовање и извођење корица насловне стране и две
типске странице са свим
потребним елементима. Вишебојна решења књиге различитих
стандардних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ
Пројектовање и извоћење корица и две типске странице са свим потребким
елементима. Вишебојна решења џепне књиге стандардних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КАТАЛОГА МОНОГРАФИЈЕ
Каталог монографија из области науке и уметности. Пројектовање и извођење корица,
насловне стране и четири типске странице
са свим потребним елементима. Вишебојна решења различших стандардних формата.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење
ученика у решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом
ће се ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови,
морају се јасно објаснити.
Треба водити рачуна да сложеност задатака буде поступна, да одговара узрасту ученика.
Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике извођења и сва
техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду слике и вектора, за
савремено извођење графичких радова.
Сваки задатак, да би се успешно реализовао, треба да садржи обавезне и тачно одређене
ликовноестетске захтеве, прецизно разрађену методологију рада, наведене све
техничкотехнолошке захтеве.
Практични део наставе треба да се преплиће са теоријским, да га допуњује, илуструје и
утврђује.
За решавање задатака ученици треба да користе читав низ информација добијених било
кроз медије, глобалну мрежу или из штампаног материјала, зато је потребно развијати сталан
критичан однос ученика и смисао за селективност информација.
Рад са ученицима треба да буде индивидуалан.
Треба развијати личне афинитете сваког ученика за посебно ликовно осећање које је ван
уобичајених норми, односно просека.
По обављеном задатку, односно једног или више задатака, потребно је да се заједничком
анализом ученика и професора, путем дијалога дође до утврђених вредности и идејноликовних и
техничкотехнолошких детаља задатка одређене програмске јединице.

П Л А К А Т
За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број

Свега
181

1
2
3
4

Компоновање чистих површина
Геометријска тела у простору
Студија и материјалзација: метал (алат...)
Студија стакла

29
30
29
29

5

Типографско решење плаката
Рекламно пропагандни плакат из области туризма, културе,
политике, уз обавезну употребу фотографије
Укупно

29

6

29
175

Годишњи фонд је 175 часова (5 часова недељно).
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета плакат је оспособљавање за дизајн и израду плаката.
Задаци наставе су да ученици:
– овладају традиционалним и савременим техникама обликовања плаката;
– буду оспособљени за самостално дизајнирање плаката различитих садржина и намене;
– повезују и примењују знања и вештине стечене у настави других стручних предмета;
– развију стваралачко мишљење, визуелно опажање и памћење, естетске критеријуме,
моторику, истрајност и одговорност;
– буду мотивисани за самостално истраживање, експериментисање, проналажење и
коришћење информација из различитих извора и праћење савремених трендова и технолошких
достигнућа;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне околине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+5 часова недељно, 0+175 часова годишње)
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Једна боја – валерско решење и типографија.
Тема слободна. Формат – 35x50 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
2 боје и преклоп – валерско решење и типографија.
Тема – геометријска тела у простору. Формат – 50x70 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Матријализација – пун колор и типографија.
Тема – слободна. Формат – 50x70 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Словнотипографско решење без илустрације ,пун колор
Тема слободна. Формат – 50x70 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Употреба фотографије; пун колор и типографија.
Тема – слободна. Формат – 50x70 cm.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење
ученика у решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом
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ће се ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови,
морају се јасно објаснити.
Треба водити рачуна да сложеност задатака буде поступна, да одговара узрасту ученика.
Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике извођења и сва
техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду слике и вектора, за
савремено извођење графичких радова.
Сваки задатак, да би се успешно реализовао, треба да садржи обавезне и тачно одређене
ликовноестетске захтеве, прецизно разрађену методологију рада, наведене све
техничкотехнолошке захтеве.
Практични део наставе треба да се преплиће са теоријским, да га допуњује, илуструје и
утврђује.
За решавање задатака ученици треба да користе читав низ информација добијених било
кроз медије, глобалну мрежу или из штампаног материјала, зато је потребно развијати сталан
критичан однос ученика и смисао за селективност информација.
Рад са ученицима треба да буде индивидуалан.
Треба развијати личне афинитете сваког ученика за посебно ликовно осећање које је ван
уобичајених норми, односно просека.
По обављеном задатку, односно једног или више задатака, потребно је да се заједничком
анализом ученика и професора, путем дијалога дође до утврђених вредности и идејноликовних и
техничкотехнолошких детаља задатка одређене програмске јединице.

П Е Р С П Е К Т И В А
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Презентација предмета

Свега
2

Нацртна геометрија

2

Елементи перспективе

4

4

Перспективне слике

4

5

Методе цртања перспективних слика

6

6

Тело у перспективи

6

7

Перспективна слика простора

6

8

Методе цртања перспективних слика

4

9

Перспектива сложене форме

4

10

Перспектива слике простора

8

11

Тело у перспективи

6

12

Перспективна слика простора

2

13

Вежба

4

14

Перспективне слике предмета

6

15

Перспективе слике предмета – колористичка варијанта

6

2
3

Укупно

70

Годишњи фонд је 70 часова у блоку (2 часа недељно)
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
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Циљ наставе је оспособљавање за визуелно приказивање облика и простора у
перспективи, традиционалним и савременим медијима и техникама.
Задаци наставе су да ученици:
– развију стваралачки приступ у решавању ликовноестетских и функционалних задатака;
– развију одговорност према раду и смисао за рационално коришћење енергије, материјала
и времена;
– буду оспособљени за презентацију пројеката;
– буду мотивисани за континуирано самообразовање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
УВОД У ПРЕДМЕТ
Упознавање ученика са задацима предмета, његовом садржином и планом и начином
његове реализације. Кратак историјски преглед развоја перспективе.
НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА
Понављање дела градива из нацртне геометрије, обнављање дефиниција и општих
појмова: тачке, праве, равни, координатног и квадратног система, паралелне – ортогоналне, косе
и централне пројекције итд.
ЕЛЕМЕНТИ И ПЕРСПЕКТИВЕ
Очна тачка и недоглед — фокус.
Посматрани предмет.
Пројектна раван — ликораван.
Хоризонт, линија хоризонта и раван хоризонта.
Дистантни круг и дистантна тачка.
ПЕРСПЕКТИВНЕ СЛИКЕ
Тачке, праве, равни. Видни угао и видно поље.
МЕТОДЕ ЦРТАЊА ПЕРСПЕКТИВНИХ СЛИКА
Методе упоредног зрака и упрошћене контуре – фронтална и утаона перспектива
површина – простих и сложених геометријских слика и круга, помоћу осам тачака и сл.
ТЕЛО У ПЕРСПЕКТИВИ
Одређивање праве величине – висине и њихово преношење у перспсктивну слику–
простор.
ПЕРСПЕКТИВНА СЛИКА ПРОСТОРА
МЕТОДЕ ЦРТАЊА ПЕРСПЕКТИВНИХ СЛИКА
Метода координатног система.
Површина (једноставније и положене геометријске слике, круг итд.) у перспективи.
ПЕРСПЕКТИВА СЛОЖЕНЕ ФОРМЕ – ПРЕДМЕТА
ПЕРСПЕКТИВА СЛИКА ПРОСТОРА
ТЕЛО У ПЕРСПЕКТИВИ – употребни предмет
Сопствена и бачена сенка.
ПЕРСПЕКТИВНА СЛИКА ПРОСТОРА
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Бачена и сопствена сенка. Паралелно и централно осветљење.
ВЕЖБА
ПЕРСПЕКТИВНЕ СЛИКЕ ПРЕДМЕТА
Линеарна перспектива са слободнијом презентацијом детаља.
Колористичка студија.
ПЕРСПЕКТИВНЕ СЛИКЕ ПРОСТОРА
Колористичка студија.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржај програма се остварује теоретским објашњењима, цртањем, показивањем на
табли и вежбама. Градиво се увежбава цртањем у оловци једноставнијих вежби (слика,
предмета), затим, туширањем цртежа на хамеру и студијама у боји – различитим комбинованим
техникама и употребом одговарајућих рачунарских програма. Поред техничког прибора
максимално користити и слободоручни цртеж.

П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Презентација предмета

Свега
16

2

Израда идејног пројекта

16

3

Аксонометрија

16

4

Извођачки пројекат
Модуларни системи. Пројектовање и презентација ентеријера
и намештаја у 3D
Настава у блоку

16

5
6

Укупно

41
30
105+30

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе пројектовања је оспособљавање за израду идејних и извођачких пројеката.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени за разраду пројект– техничких цртежа и детаља за радионицу и за
израду комплетне техничке документацијеизвођачког програма дизајна;
– повежу и примене стечена знања у настави других предмета и будућем занимању;
– унапреде естетске критеријуме;
– формирају одговоран однос према раду.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА
Стручно цртање са елементима дизајна.
Вежбање техника представљања и упознавање са разнородним категоријама.
ИЗРАДА ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА
Комбиновање стечених знања за израду идејног пројекта задатог елемента дизајна или
микроурбанизма.
АКСОНОМЕТРИЈА
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Проучавање приказивања решења о аксонометрији. Размере и скраћења.
ИЗВОђАЧКИ ПРОЈЕКАТ
Израда извођачког пројекта по утврђеном идејном решењу са детаљима радионичних
цртежа.
МОДУЛАРНИ СИСТЕМИ
НАСТАВА У БЛОКУ
Рад на задацима и пројектима.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Овај предмет представља увод у пројектовање.
При остваривању програма ученици треба да раде на властитим пројектима уз помоћ
наставника.
Предвиђене су и ваннаставне активности које би требало да буду у тесној вези са
наведеним планом рада.
Настава се реализује у кабинету одсека за дизајн ентеријера и индустријског дизајна, рад у
групама са по 10 ученика, у виду фронталног и индивидуалниг типа часа. Наставна средства су
литература, интернет и примери ранијих генерација.

О Б Л И К О В А Њ Е
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Упознавање са сложеним задацима у области дизајна

Свега
20
20

6

Сваки задатак треба да има један наглешен аспект у разради
Обликовање техничких производа, алата, алатних комплета и
гарнитура
Обликовање електропроизвода, апарата за домаћинство
Обликовање комплета арматуре за купатила, оков за намештај
и грађевинску столарију
Обликовање кућног и канцеларијског намештаја и опреме

7

Обликовање мањих објеката микроурбанистичке архитектуре

20

8

Настава у блоку

30

2
3
4
5

Укупно

20
20
20
20

140+30

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе обликовање је увођење у функционално, рационално и естетско обликовање
индустријских производа и објеката микроурбанистичке архитектуре.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени да примењују знања стечена у оквиру ликовних и ужестручних
предмета у обликовању простора ради стварања амбијента;
– да самостално и рационално врше избор материјала техничких решења и технологије
израде при остваривању својих замисли;
– да стваралачки приступају решавању проблема из ових области струке и за сарадњу са
стручњацима различитих профила и потребе развоја и унапређења дизајна;
– формирају одговоран однос према раду при обављању стручних задатака;
– буду мотивисани за целоживотни стваралачки рад и самообразовање;
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– буду припремљени за успешан наставак образовања на одговарајућим вишим школама и
факултетама.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Сложени задаци у области дизајна и потреба за већом координацијом техничких
технолошких, ергономских, функдионалних и естетских вредности. Стандарди из области
апарата, техничких уређаја, едектроопреме и др.
Сваки задатак треба да има један наглашен аспект у разрадн као акценат у смислу дубљег
истраживања у области ергономије, техничког структуирања задатака или методологије,
презентације пројекта или обликовања у смислу истраживања форме и естетских вредности
објекта.
ВЕЖБЕ
Обликовање техничких производа, алата, алатних комплета и гарнитура као што су алати
за обраду дрвета, метала, предмета од пластике и других материјала.
Обликовање електропроизвода, апарата за домаћинство – грејалице, вентилатори, пегле,
расвета и сл.
Обликовање комплета арматуре за купатила, оков за намештај и грађевинску столарију.
Обликовање кућног и канцеларијског намештаја и опреме.
Обликовање мањих објеката микроурбанистичке архитектуре – корпа за отпатке, клупе,
жардинијере, декоративне расвете и сл.
У току треће године ученик треба да реализује најмање четири вежбе обухватајући све
фазе од идеје, идејне скице, пројекта, макете или евентуално реализације.
НАСТАВА У БЛОКУ
Посета инстутуцијама које се баве обликовањем, пројектовањем или производњом.
Анализа функције облика материјала, свих елемената дизајна, употребних предмета са
становишта дизајна.
Органнизовање стручних семинара из области дизајна са познатим дизајнерима уз
активно учешће ученика и наставника.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У трећем разреду вежбе се раде у неколико фаза. Почетна фаза обухвата анализу
постојећих производа и прикупљање потребних података који су у вези са пројектним задатком,
анализу нормативних услова – стандарда, технолошка опредељења и друге релевантне чињенице.
У другој фази приступа се изради идејних скица и радних модела и долази до идејног
пројекта и модела. Идејни пројекат садржи све техничке и колористичке цртеже из којих се јасно
виде сви технички, технолошки, функционали и естетски детаљи.
У трећој фази, а након извршених коректура идејног пројекта, приступа се изради
комплетне техничке документације која обухвата пројекције, пресеке, детаље, склопне цртеже,
радионичке цртеже и цртеже у боји, као и друга техничка објашњења. Радионички цртежи су
прилагођени изради модела у школским радионицама.
У свим фазама од ученика се тражи систематичност у раду, одговоран приступ анализи и
истраживању, прецизност и егзактност у разради пројектног задатка.
Почетку сваке вежбе треба да претходи теоретско објашњење сврхе и циља вежбе, начина
и метода њеног остваривања. Поред школских радионица треба користити и школску
библиотеку, стручну литературу, информисање путем глобалне мреже, као и све јавне и културне
манифестације – изложбе, сајмове итд. које по мишљењу предметног наставника могу бити од
користи за одређену методску јединицу или за његово опште ликовно образовање и васпитање.
Настава се реализује у кабинету одсека за дизајн ентеријера и индустријског дизајна, рад у
групама са по 10 ученика, у виду фронталног и индивидуалниг типа часа. Наставна средства су
литература, интернет и примери ранијих генерација.
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Г Р А Ђ Е В И Н С К Е

К О Н С Т Р У К Ц И Ј Е

За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Историјски преглед грађевинских наука

Свега
1

2

Подела грађевинских наука

1

3

Високоградња

2

4

Елаборат-пројектни задатак

2

5

Системи грађења

2

6

Конструктивни склопови

3

7

Делови зграде

1

8

Фундирање

3

9

Зидови

3

10

Отвори у зидовима-прозори и врата

3

11

Хоризонтални конструктивни елементи зграде

3

12

Канали у зидовима

2

13

Вертикалне комуникације

3

14

Кровови

5
Укупно

35

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе грађевинске конструкције је стицање функционалних знања о грађевинским
конструкцијама.
Задаци наставе су да ученици:
–

упознају историјски развој грађевинских наука, њихово богато културно наслеђе и
традицију грађења као једног од битних предуслова за наставак те традиције;

–

упознају основне грађевинские материјале и технике грађења, конструктивне склопове,
основне појмова из статике итд;

–

развију способност за квалитетан самосталан и тимски рад,
економичност и одговорност у раду.

за рационалност,

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КРАТАК ИСТОРИЈСКИ ПРЕГЛЕД ГРАЂЕВИНСКИХ НАУКА
Теоретско излагање пропраћено илустрацијама, цртежима, примерима, литературом.
ПОДЕЛА ГРАЂЕВИНСКИХ НАУКА
Високоградња, нискоградња и хидроградња. Садржај и проблематика којом се ова наука
бави.
ВИСОКОГРАДЊА
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Кућа и њен историјски развој. Стан и условљеност његовог развоја (друштвени,
културнополитички, социјалноекономски, техничкотехнолошки).
ЕЛАБОРАТ
Пројектни задатак (подаци о инвеститору, објекту – грађевински подаци и подаци о
земљишту/ локацији, тзв. урбанистички подаци).
Инвестициони програм или идејни пројекат. Инвестиционотехничка документација,
главни пројекат, први део.
Инвестиционотехничка документација, главни (извођачки) пројекат, други део.
СИСТЕМИ ГРАЂЕЊА
Класични систем грађења, масивни.
,,ИМС" — индустријски монтажни систем грађења.
Мешовити систем грађења.
Начини грађења по системима, њихове добре и лоше особине.
КОНСТРУКТИВНИ СКЛОПОВИ
Једнотрактни, двотрактни, тротрактни, вишетрактни, подужни, попречни, укрштени и
мешовити конструктивни склопови и њихове карактеристике.
ДЕЛОВИ ЗГРАДЕ
Стручни називи појединих делова зграде према њиховој улози.
ФУНДИРАЊЕ
Фундирање земљишта и познати облици фундирања (механички и хемијски).
Темељи, облици темеља, материјали за израду и начини израде.
ЗИДОВИ
Упознавање са материјалима са којима се углавном изводе зидови. Начини извођења.
Подела зидова према начину извоћења, улози коју имају у оквиру грађевине и
материјалима од којих су изведени.
ОТВОРИ У ЗИДОВИМА — ПРОЗОРИ И ВРАТА
Модуларност и привремени технички прописи у избору отвора у зидовима и начини
њиховог срачунавања у складу са наменом простора за који се отвор срачунава. Зидарске,
модуларне, производне и светле архитектонске мере.
ХОРИЗОНТАЛНИ КОНСТРУКТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗГРАДЕ
Међуспратне конструкције, греде, плоче, серклажи, конзоле. Савладавање распона
класичним материјалима – опеком, дрветом и савременим материјалима – армираним бетоном,
челичним профилима.
КАНАЛИ У ЗИДОВИМА
Канали за димњаке, канали за инсталације – електричне ПТТ и громобранске, канали за
водовод, канализацију и вентилацију итд.
ВЕРТИКАЛНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
Рампе, степеништа, лифтови елеватори. Елементи степеништа, облици и начин
срачунавања. Ограде и гелендери.
КРОВОВИ
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Врсте кровова и облици – равни кровови и кровови из косих кровних равни. Кровне
конструкције и кровни покривачи.
Дрвене кровне коиструкције.
Кровови из рогова – прости и кровови на распињаче.
Кровови на рожњаче. Кровови на вешаљке. Решеткасти кровови.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм се остварује, теоретским излагањем, илустрацијама, цртањем на табли,
показивањем примера и презентација, графичким вежбама и посетама градилишту или јавним
манифестацијама и изложбама. По завршетку појединих тематских области програм реализовати
вежбом.
Све методске јединице важне за успешан рад у четвртом разреду поновити и утврдити.

Р А Д И О Н И Ч К И

Р А Д

За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Сврха рада у радионици
1
Упознавање ученика са сврхом и изучавања рада у радионици.
Хигијенско техничка заштита при раду
Основни ручни алат
Упознавање са основним ручним алатом који се користи у
2
радионици за обраду одговарајућих материјала. Употреба
ручног алата и мере заштите.
Машински алати
Упознавање са машинским парком који се налази у школској
3
радионици. Начин извођења операција на одређеним
машинама.
Материјал
Упознавање са одговарајућим материјалима који се користе
4
приликом рада у радионици. Начин избора материјала, врсте и
квалитет материјала.
Површинска обрада и заштита материјала
5
Брушење материјала, грубо и фино, заштита материјала, боје и
лакови, премази
Једноставни употребни предмети од дрвета
Обрада дрвета, кројење, блањњwе, лепљење, површинска
6
обрада. Израда модела и макета у корелацији са
пројектовањем и обликовањем.
Монтажно демонтажне везе
Овај начин спајања елемената примењује се при изради
намештаја од вештачких плоча.Кројење плоча, оплемењивање
7
плоча, фурнир, ултраплас, израда монтажно/демонтажних
веза, лепњење кантних трака, поставлање окова, површинска
обрада

Свега
4

4

4

4

8

76

16

190

8

Композиција
(геометријска форма)
Практична израда вежби из стручних предмета обликовање и
стручно цртање. Просторна композиција која је применлива у
простору, ентеријеру и екстеријеру. Израђује се од готових
материјала. Као што су папир, амбалаа, дрво, пластика, метал,
гипс, стакло, керамика и др.
Укупно

24

140

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање за самосталну израду макета, модела и прототипова.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну функицонална знања о особинама, квалитету, начину обраде и примене
деформација, начина везивања, површинске обраде и заштите материјала;
– формирају одговоран однос према раду;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
СВРХА РАДА У РАДИОНИЦИ
Упознавање ученика са сврхом изучавања рада у радионици. Хигијенскотехничка заштита при
раду.
ОСНОВНИ РУЧНИ АЛАТ
Упознавање са основним ручним алатима који се користе у радионици за обраду одговарајућих
материјала. Употреба ручног алата и мере заштите.
МАШИНСКИ АЛАТИ
Упознавање са машинским парком који се налази у школској радионици. Начин извођења
операција на одређеним машинама; мере заштите при раду са машинама.
МАТЕРИЈАЛ
Упознавање са одговарајућим материјалима који се користе приликом рада у радионици. Начин
избора материјала; врсте и квалитет материјала.
ПОВРШИНСКА ОБРАДА И ЗАШТИТА МАТЕРИЈАЛА
Брушење материјала, грубо и фино; заштита материјала, боје; лакови; премази.
ЈЕДНОСТАВНИ УПОТРЕБНИ ПРЕДМЕТИ ОД ДРВЕТА
Обрада дрвета; кројење (уздужно и попречно резање); блањање; израда веза; лепљење;
површинска обрада (брушење и заштита хемијским заштитним средствима).
Израда модела и макета у корелацији са пројектовањем и обликовањем.
МОНТАЖНО ДЕМОНТАЖНЕ ВЕЗЕ
Овај начин спајања елемената примењује се при изради намештаја од вештачких плоча. Кројење
плоча, оплемењивање плоча, фурнир, ултрапас, израда монтажнодемонтажних веза, лепљење
кантних трака, постављање окова, површинска обрада.
КОМПОЗИЦИЈА (геометријска форма)
Практцчна израда вежби из стручних предмета обликовање и стручно цртање. Просторна
композиција која је применљива у простору, енетеријеру и екстеријеру. Израђује се од готових,
познатих материјала, као што су: папир; амбалажа; дрво; пластика; метал; гипс; стакло; керамика
и др.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма остварују се путем теоријског излагања и практичног упознавања са алатима,
машинама и материјалима који се користе у току рада у радионици, затим израдом макета и
модела. Реализација садржаја рада у технолошком процесу производње, организовањем посета
одговарајућим предузећима где би се у непосредној производњи ученици упознали са
најсложенијим радним операцијама које нису у могућности да упознају у школској радионици
због скромности машинског парка. Организовање посета изложбама и сајмовима.

В Е Р С К А
Ред.
Број
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Н А С Т А В А

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Увод
Тајна Христова – јединство Бога и човека као циљ због
кога је Бог створио свет
Христово оваплођење и страдање, смрт као последица
греха правих људи
Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим

1

Исус Христос као нови Адам и начелник све твари
Улога Духа Светога у сједињењу људи и створене
природе са Христом
Литургија као икона истинског постојања светаЦарстзва Божијег
Апостолско прејемство
Распеће и Васкресење Христово у православној
иконографији
Укупно

4

2
4
4

5
6
6
4
36

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе у трећем разреду јесте да се ученицима аргументовано предочи да је
Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој личности остварена
заједница тварне природе с Богом.
Задаци наставе православног катихизиса јесу да ученици:
- стекну свест о томе да је Тајна Христова циљ стварања света;
- уоче да је првородни грех променио начин остварења циља због кога је свет створен, али
не и сам циљ;
- запазе да се Тајна Христова поистовећује са Литургијом;
- уоче да апостолским прејемством, посредством Духа Светога, преко Литургије и као
Литургија, будуће Царство Божије улази у историју;
- запазе разлику између иконографског приказивања распећа и васкрсења Христовог у
православној и ренесансној традицији.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 35-37 часова годишње за четворогодишње образовање)
Тајна Христова - јединство Бога и човека као циљ због кога је Бог створио свет.
Христово оваплоћење и страдање, смрт као последица греха првих људи.
Бог је васкрсао Христа из мртвих Духом Светим (превазилажење смрти за створену
природу као плод слободне, личне заједнице Бога и човека у Христу).
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Исус Христос као нови Адам и начелник све твари.
Улога Духа Светог у сједињењу људи и створене природе са Христом (Дух Свети
конституише Цркву као конкретну Литургијску заједницу кроз крштење, миропомазање и
рукоположење).
Литургија као икона истинског постојања света - Царства Божијег (спасење света
заједничко дело Св. Тројице и људи; разлика између Бога и људи, али не и њихова одељеност).
Апостолско прејемство (епископ као икона Христа, свештеници иконе апостола,
Литургија као икона будућег века).
Распеће и Васкрсење Христово у православној иконографији.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Циљ наставе у трећем разреду средње школе јесте да се ученицима аргументовано
предочи да је Исус Христос једини спаситељ створеног света зато што је само у његовој личности
остварена заједница тварне природе с Богом.
Тему Тајна Христова... треба реализовати на тај начин што ће се ученицима
предочити одлуке 1. и 4. Васељенског сабора, затим то протумачити на основу Св. Писма, како
Новог, тако и Старог завета. У оквиру ове теме треба ученицима скренути посебну пажњу на
следеће чињенице: да је Христос потпуни човек и потпуни Бог, односно Син Божији, да су у
једној личности Сина Божијег поново сједињене, "нераздељиво и непроменљиво", човечанска,
односно тварна, и нетварна, Божанска природа, које су падом првог човека Адама биле
разједињене. Указати, дакле, на паралелу између Христа, новог Адама, и старог Адама. На основу
овог сједињења, Христос је постао нови Адам и једини посредник између Бога и створене
природе, јер је једино у њему створена природа остварила сједињење с Богом, а на тај начин и
бесмртно постојање. Такође, треба указати ученицима на то да су у остварењу тајне Христове
пројављује слобода, како Божија у односу на човека, тако и човекова у односу на Бога. Дакле, све
оно што је први човек, Адам, требало да учини, а није учинио због слободног одбијања да то
учини, учинио је Христос. Треба указати, такође, и на важност учења о Христу за нас људе и за
наше спасење. (Погодно штиво за боље разумевање ове проблематике јесте чланак: Ј. Зизијулас,
Христологија и постојање.)
Тему Христово оваплоћење и страдање... треба реализовати на тај начин што ћемо
најпре изложити ове догађаје на основу описа Св. Писма Новог завета, а затим протумачити с
посебним освртом на следеће елементе: да су оваплоћење и страдање Христово два различита
догађаја, односно да оваплоћење Христово не садржи истовремено и смрт, као што је случај код
нас људи који почињемо да умиремо кад се родимо. Христос није рођен на исти начин као и ми
људи, од мужа и жене, он је Син Божији који се слободно рађа као човек и слободно страда, и то
ради нашег спасења, будући да је Бог, и зато нестрадалан и нематеријалан, тј.учинио је оно што је
први човек Адам одбио да учини што нас упућује на закључак да је Син Божији постао човек и
страдао због греха првог човека Адама. У Христу је откривен циљ због кога је Бог створио свет и
човека на крају стварања, тј. да је Бог створио свет да се сједини с Њим кроз човека, у једној
личности и да тако постоје вечно, што нас опет упућује на закључак да би се тајна Христова
остварила и да први човек није погрешио, зато што је та тајна сједињење Бога и човека и што без
тог сједињења тварна природа не би могла да постоји. Међутим, овде треба ученицима указати на
то да смрт није саставни део првобитног Божијег плана о свету, већ да је она последица греха
првог човека Адама. Дакле, да није било греха, не би било страдања и смрти, односно да први
човек Адам није погрешио, он би постао Христос и не би окусио смрт. После греха, смрт је
постала реалност за читаву природу и преноси се преко природног рађања.
Овом темом се наглашава врло важна чињеница да без сједињења с Богом, односно
сада са Христом, ниједно створено биће не може да превазиђе смрт. Ова констатација нас упућује
на закључак да се спасење остварује једино у Цркви, односно у Евхаристијској заједници, јер је
ту присутан Васкрсли Христос и једино тамо можемо остварити заједницу с Њим.
Тему Бог је васкрсао Христа... треба такође обрадити најпре на основу сведочанстава
о овом догађају забележених у Св. Писму Новог завета. Приликом развијања ове теме, треба
ученицима указати на то да је Бог васкрсао Христа из мртвих, Духом Светим. Ово је важно због
тога што се том констатацијом истиче да спасење, као превазилажење смрти за створену природу,
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није ствар природе, односно није механички, природни процес, већ је ствар слободе Божије и да
се оно појављује као нови начин постојања створене природе, као литургијска заједница. Јер,
Свети Дух својом делатношћу ствара литургијску заједницу - Цркву. Васкрсење Христово дакле,
упућује на есхатолошки догађај свеопштег васкрсења мртвих и конституисања Царства Божијег
који ће се догодити када то Бог Отац буде благословио, а Васкрсење Христово, односно
литургијска заједница, јесте његов залог и предокус.
Такође, треба, скренути пажњу ученицима да се Васкрсли Христос појављује у
литургијском сабрању као онај који началствује Литургији и приноси Богу Оцу дарове Цркве,
односно целу Цркву, о чему нам сведочи најпре Св. Писмо Новог завета, а затим и сама
литургијска пракса Источне Цркве.
Темама: Исус Христос као нови Адам... и Улога Духа у сједињењу људи са Христом...
треба ученицима обратити пажњу на то да је Исус Христос савршен човек и да се једино у
заједници с Њим остварује заједница с Богом. Ту заједницу са Христом људи могу да остваре
једино посредством Духа Светога кроз Крштење у коме се показује наша слободна опредељеност
за Христа и вера у Христа као Спаситеља и уласком у Литургијску заједницу. На овај начин Дух
Свети конституише Цркву као Литургијску заједницу људи и природе с Богом у Христу.
Тему Литургија као икона Царства Божијег... треба реализовати путем описа
Литургије у контексту вере у обећано будуће Царство, указујући ученицима посебно на
идентичност структуре Царства Божијег и Литургије: Христос окружен апостолима, анђелима и
народом, односно епископ окружен свештеницима, ђаконима и народом. Такође, треба ученике
упутити на то да је Литургија икона будућег Царства Божијег, а не слика прошлости. Ради
разумевања разлике између иконе и слике, треба поћи од тога да је Царство Божије будући
догађај, који се још увек није у потпуности остварио, али то Царство присуствује сад и овде, у
икони преко Литургије. Зато је епископ у Литургији икона Христа, свештеници су иконе
апостола итд. Односно мимо Литургије не постоји Царство Божије. За разлику од иконе, која
онтолошки садржи Царство Божије, иако не и у потпуности, зато што је Царство Божије догађај
будућности, слика подразумева Царство Божије као стварност која паралелно постоји са
Литургијом или, пак, стварност која је постојала у прошлости. У овом контексту, ако слике,
односно Литургије, и нема, прототип, тј. Царство Божије, и даље постоји. Ова разлика између
иконе и слике, која се среће у контексту Литургије и Царства Божијег, утолико је неопходна,
уколико желимо да су Христос и Дух Свети реално присутни у Литургији, сад и овде, преко
њених чланова, а што је неопходно ради нашег спасења, а не да у Литургији ми глумимо њихово
присуство, будући да су они одвојени од нас и да су горе на небу, док су чланови литургијске
заједнице само обични људи.
(У контексту одређења иконе и поређења иконе и прототипа, треба навести одлуку 7.
Васељенског сабора, док се за одређење односа између Литургије Царства Божијег треба
послужити посланицама Св. Игњатије Богоносца, као и студијом Ј. Зизијуласа, Евахристија и
Царство Божије).
Тему Апостолско прејемство треба реализовати на основу закључака који ће следити
из претходне теме, а они су следећи: будући да Христос и Дух Свети својом делатношћу доносе у
историју будуће Царство Божије, Литургија није понављање догађаја из прошлости, већ је икона
будућег стања ствари у Царству Божијем. Дакле, оно што треба подразумевати под "апостолским
прејемством" јесте то да се Црква конституише не на основу прошлости, већ на основу
будућности. Дух Свети, који кроз рукоположење конституише Цркву као Литургијску заједницу,
чини то искључиво у оквиру Литургије - дарове и службе које раздаје људима чини за Литургију
и ради ње. Отуда је сваки епископ у Литургијском сабрању икона Христа и свака Литургијска
заједница под једним епископом је потпуна Црква - Једина, Света, Васељенска и апостолска. (Као
помоћна литература за ову тему може да послужи студија: Ј. Зизијулас, Апостолско прејемство).
У контексту иконографског приказивања Тајне Христове, односно оваплоћења,
страдања, Васкрсења и Вазнесења Христовог, као и силаска Св. Духа на апостоле, треба
ученицима посебно указати на литургијски оквир ових тема, тј. на однос у коме ови догађаји
стоје с будућим Царством Божијим. (На пример, икона оваплоћења приказује да се у вези са
рођењем Христовим дешава нешто необично, што није својствено рођењу обичне деце, односно
да се родио Спаситељ света, да страдање Христово на крсту указује на то да смрт није последњи
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догађај којим се све завршава, већ да оно указује на наду васкрсења. Васкресење Христово
приказује Христа који не васкрсава сам, већ Он силази у Ад и васкрсава сав род људски итд.).
Опште напомене
Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану
чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и као икона вечног
постојања природе и човека, треба да дâ ипостас, односно да оцрквени и да дâ смисао нашем
историјском живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на
Литургијска сабрања.
У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како
Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом
настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима
посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник
Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну
славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи у: Јустин
Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу).
Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином
и циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом важношћу за човека. (Најпогоднија
литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање.)

Г Р А Ђ А Н С К О
Ред.
Број
1

В А С П И Т А Њ Е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Уводни час

1

2

Демократија и политика

4

3

Грађанин и грађанско друштво
Грађанска и политичка права и право на грађанску
иницијативу
Планирање конкретне акције

12

4
5

Укупно
Годишњи фонд часова је 35; недељно по 1 час.

8
10
35

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод: Упознавање ученика са програмом и начином рада
I Демократија и политика
Ова тематска целина посвећена је одређењу појмова демократије и политике, као предусловима
политичке партиципације грађана. Обрађују се механизми функционисања и институције
демократије, као и начини контроле и ограничења власти у демократском поретку.
II Грађанин и друштво
Тематска целина посвећена је појму, карактеристикама и вредностима грађанског друштва.
Централне теме су: однос државе и грађанског друштва, појам грађанина и значај и начин
његовог учествовања у политици.
III Грађанска и политичка права и право на грађанску иницијативу
Уводни део ове целине посвећен је појму и култури људских права, као и улози грађана и
залагању за остваривање ових права. Детаљњије се обрађују право на грађанску иницијативу које
омогућава партиципацију грађана у процесу доношења одлука и право на самоорганизовање
грађана, кроз које се ученици упознају с улогом невладиних организација.
IV Планирање конкретне акције
Последња тематска целина пружа ученицима основна знања и вештине које су неопходне за
решавање њима важних и блиских проблема, кроз реализацију конкретних локалних акција. На
овај начин ученици имају прилике да сами узму активно учешђе примењујући предходно стечена
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занања. У оквиру ове целине, предвиђене су јавне презентације нацрта акција и резултата у
школи.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм се реализује кроз радионичарски приступ - креативним и едукативним
радионицама.
Групу чине по најмање 15 ученика из другог разреда.
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко
постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и
способности), психо-социјалног (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и
конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај
програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем,
умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама,
захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању
сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих
активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није
наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али
увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака
предмета. Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и
зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације,
симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација,
истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање,
покретање акција су само неке од активности које су погодне у
реализацији овог програма.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности
који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације,
прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или
рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника
колико успешно ради. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет
грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове.
Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања
јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и
анализирати многи проблеми живота у савременом свету.Наставници у свом раду могу користити
постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за
образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се могу
наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре.
Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин
доприноси остварењу циља предмета. За подстицање ученичких активности изузетно су важна
питања која им се постављају. Повратна информација може бити и ново питање, парафразирање
или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације за предмет. Праћење напредовања ученика започиње иницијалном
проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток
напредовања.
Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању
исхода предмета, као и напредак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних
предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, организовати тематске часове
са наставницима сродних предмета.
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ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Час одељењског старешине има за циљ да подстакне социјални развој ученика, способност
за тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Ови часови се одржавају једном недељно и
уврштени су у распоред часова.
Тематски садржаји за трећи разред
На часовима одељењског старешине у трећем разреду обрађују се следеће теме:
- правила понашања ученика у школи;
- укључивање ученика у ваннаставне активности;
- континуирана анализа успеха и дисциплине ученика током школске године;
- важност одржавања личне хигијене и хигијене школског простора;
- безбедност ученика у школи; Дан школе и школска слава Свети Сава;
- часови посвећени обележавању Међународног дана људских права, толеранције; Светског
дана борбе против дуванског дима, борбе против сиде; обележавање Светског дана
књиге...
- часови за теме по избору ученика.

6. ПРОГРАМСКИ САДРЖАЈИ ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД
Годишњи фонд часова

a) Општеобразовни предмети
Предмет

Р.бр

1
2
3
4
5

Српски језик и књижевност
Енглески језик
Филозофија
Устав и права грађана
Физичко васпитање

6

Математика

IV
Недељно
3
2
2
1

Годишње
96
64
64
32

2
2

64
64

1
1

35
35

1
1

35
35

Факултативна настава
1
2

Фотографија
Цртање и сликање

Изборни предмети
1
2

Верска настава
Грађанско васпитање

б) Стручни предмети
Образовни прфил: ликовни техничар
Р.
бр

Предмет

Годишњи фонд часова
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Нед.
17. Историја уметности
18. Цртање
19. Сликање
20. Вајање
21. Графика
22.
23.
24.
25.

Основи технологије и конзервације
Технике зидног сликарства
Вишемедијска уметност
Рачунарска графика и мултимедији

26. Практична настава

IV
Блок

Годишње

2

64

4+4

256

4+4

256

2+2

128

2+2

128

2+2

128

2+2

128

2+2

128

2+2

128
60+60

120
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Образовни профил - Teхничар дизајна текстила
Р.
бр

Годишњи фонд чaсова
IV

Предмет
Нед

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Историја уметнсти
Цртање и сликање
Обликовање текстила
Обликовање одевања
Штампа текстила
Ткање
Предматурска пракса

Блок

Годишње

60+60

64
256
448
192
192
192
120

2
4+4
7+7
3+3
3+3
3+3

Образовни профил-Техничар дизајна графике
Р.бр

Предмет

Годишњи фонд часова
IV
Нед
2
4+4
7+7
4+4
5+5

Историја уметности
Цртање и сликање
Обликовање графике
Графика књиге
Плакат
Предматурска пракса

Блок

60+60

Годишње
64
256
448
256
320
120

Образовни профил-Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Р.бр

Предмет

Годишњи фонд часова
IV
Нед

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Историја уметности
Цртање и сликање
Теорија дизајна
Стилски ентеријер
Пројектовање
Обликовање
Грађ.конструкц
Радион. рад.
Предматурска пракса

Блок
2
3+3
1+1
1+1
3+3
4+4
2+2
4+4
60+60

Годишње
64
192
64
64
192
256
128
256
120
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С Р П С К И Ј Е З И К
К Њ И Ж Е В Н О С Т
Ред.
број

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Књижевност
Проучавање књижевног дела
Савремена књижевност
Лектира
Језик

1
2

Култура изражавања
Укупно

3

И
Свега

60
20
16
96

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе српског језика и књижевности јесте проширивање и продубљивање знања о
српском језику; унапређивање језичке и функционалне писмености; проширивање и
продубљивање знања о српској и светској књижевности, развијање љубави према књизи и
читању, оспособљавање за интерпретацију уметничких текстова; упознавање репрезентативних
дела српске и опште књижевности, књижевних жанрова, књижевноисторијских појава и процеса
у књижевности; проширивање и продубљивање књижевних знања и читалачких вештина;
образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне личности, критичког ума и
оплемењеног језика и укуса.
Задаци
Настава језика (знања о језику, способност служење језиком и васпитна улога наставе
језика). Ученици треба да:


овладају знањима о српском књижевном језику;

 стекну вештине и способности његовог коришћења у општењу са другима, у
писменом и усменом изражавању, приликом учења, образовања и интелектуалног развоја;
 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа,
националних мањина, етничких заједница и других народа;
 унапређују културу језичког општења, у складу са поштовањем расне, националне,
културне, језичке, верске, родне, полне и узрасне равноправности, са развијањем
толеранције и уважавања различитости и са поштовањем и уважавањем других језика и
других култура.
Настава књижевности (усвајање књижевних знања, развијање читалачких вештина и
афирмисање васпитних вредности путем књижевности). Ученици треба да:
 упознају репрезентативна дела српске књижевне баштине и дела опште
књижевности, њихове ауторе, поетске и естетске вредности;
 негују и развијају читалачке компетенције и интерпретацијске вештине
посредством којих ће се упознавати са репрезентативним књижевним делима из историје
српске и опште књижевности, читати их и тумачити у доживљајној и истраживачкој улози;
200

 развијају литерарне афинитете и постану читаоци рафинираног естетског укуса
који ће умети да на истраживачки, стваралачки и активан начин читају књижевна дела свих
жанрова, вреднују их, говоре о њима и поводом њих;


усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности;

 оспособе се за поуздано морално просуђивање, опредељивање за добро и осуду
насилништва и нечовештва, одбацивање свих видова агресивног и асоцијалног понашања и
за развијање самосвести и личне одговорности;


подстичу на саосећање са ближњима и одговорност према другом;



развију врлине разборитости и равнотеже и мудрости.

Општи задаци. Ученици треба да:
 развијају и негују стваралачки и истраживачки дух у процесу учења и у примени
стечених знања;
 развијају и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања
сложеним и обимним знањима;
 усаглашено са општим исходима учења, као и усклађено са узрастом и
способностима, даље развијају знања, васпитне вредности и функционалне вештине које ће
моћи да користе у даљем образовању, у професионалном раду и у свакодневном животу;


развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;

 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна
баштина;


буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву.
САДРЖАЈ
IV РАЗРЕД
(3 часа недељно, 96 часа годишње)
A. КЊИЖЕВНОСТ

I. СМИСАО И ЗАДАЦИ ПРОУЧАВАЊА КЊИЖЕВНОСТИ
Стварање књижевноуметничког дела и проучавање књижевности (стваралачки, продуктивни
и теоријски односи према књижевној уметности).
Читалац, писац и књижевно дело. Књижевна култура (на примерима).
II. САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ
Десанка Максимовић: Тражим помиловање (избор) Васко Попа: Каленић
Бранко Миљковић: Ватра и ништа (избор)
Бранко Ћопић: Башта сљезове боје
Б. ЈЕЗИК
I. СИНТАКСА
Падежни систем. — Појам падежног система и предлошко-падежних конструкција. Падежна
синонимија. Конгруенција: граматичка и семантичка. Систем зависних реченица. Главне врсте
зависних реченица: изричне (са управним и неуправним говором), односне, месне, временске,
узрочне, условне, допунске- намерне, поредбене и последичне.
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Систем независннх реченица. Обавештајне, упитне, заповедне, жељне и узвичне реченице.
Специјални типови независних реченица. (Ево аутобуса! Пожар! Страшног ли времена! и| др.).
Глаголски вид.
Глаголска времена и глаголски начини. Временска и модална значења ЛИЧНИХ глаголских
облнка: презента, перфекта, крњег перфекта, аориста, имперфекта, плусквамперфекта, футура,
футура другог, кондиционала (потенцијала) и императива.
Напоредне конструкције (коорданација). Главни типови напоредннх конструкција: саставне,
раставне, супротне, искључне, закључне и градационе.
II. ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ
Еволуција језика: Развој језика у људској врсти, друштву и код појединца. Настанак и развој
писма.
III. ПРАВОПИС
Интернункција.
В. КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
I. УСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ
Реторика (појам и врсте). Вежбе јавног говорењг пред аудиторијумом (употреба подсетника,
импровизовано излагање; коришћење микрофона).
II.

ПИСМЕНО ИЗРАЖАВАЊЕ

Стилистика: функционални стилови: административно-пословни (молба, жалба, пословно
нисмо).
Правопис: интерпункција (вежбање).
Домаћи писмени задаци сложенијих захтева (читање и анализа на часу).
Четири писмена задатка годишње.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Зависно од разреда и садржаја годишњи фонд часова наставе овог предмета распоређен је
тако да је за подручје књижевност издвојено окo 60 одсто, а за друга два (језик и култура
изражавања) око 40 одсто часова.
У оквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 70 одсто часова. Осталих 30 одсто
часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање програма.
Циљ и задаци чине целину и остварују се током четири године - систематски и континуирано
- у свим предвиђеним програмско-тематским подручјима и видовима рада.
Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама уз примену
начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту.
Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима (књижевност и
лектира),
а
обухватају
књижевнотеоријско
и
књижевноисторијско
проучавање
књижевноуметничких дела и књижевности жанровски распоређених.
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Подручје језик обухвата изучавање језика као система. У садржаје овог подручја уграђени су
елементи опште лингвистике и правописа.
Подручје култура изражавања обухвата облике и врсте у области усменог и писменог
изражавања (по разредима). У овој области планиране су говорне и писмене вежбе, домаћи
задаци и писмени задаци, који треба да се раде наизменично ћирилицом и латиницом.
Ради што успешније реализације бројних захтева и садржаја неопходна је и стална сарадња
наставника српског језика и књижевности с наставницима других предмета (историје, сродних
општестручних и ужестручних предмета), стручним сарадницима (школским библиотекароммедијатекаром, педагогом, психологом) и органима (стручним активом и већима), родитељима
ученика и међуопштинском (регионалном) просветно-педагошком службом (просветним
саветницима за српски језик и књижевност); такође је корисна сарадња наставника и са
одређеним институцијама (народном библиотеком, домом културе, биоскопом, локалним
новинама, радио-станицом и др.).
Квалитет и трајност знања, умења, вештина и навика ученика у многоме зависе од принципа,
облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. Због тога савремена
настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање хитних задатака и садржаја
програма уз максимално могућу мисаону активност ученика (субјеката у настави), поштовање
одређених дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, научности,
примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и адекватну примену оних
наставних облика, метода, поступака и средстава чију су вредност утврдиле савремена пракса и
методика наставе српског језика и књижевности (пре свега: разни видови групног и
индивидуалног рада примерени могућностима ученика, методе - дијалошка, текстуалнографичке демонстрације и самосталних радова ученика, средства - уџбеници, приручници, разне
врсте текстова и графичких приказа, графофолије, наставни и други филмови, радио и
телевизијске емисије и сл.). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и средстава
условљен је, пре свега, наставним садржајем и циљевима (образовним, васпитним и
функционалним), које треба остварити на једном часу српског језика и књижевности.
Редовна настава српског језика и књижевности изводи се у специјализованим учионицама и
кабинетима за овај предмет, који треба да буду опремљени у складу са нормативима за средње
стручне школе. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама (библиотецимедијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.).
У настави српског језика и књижевности користе се одобрени уџбеници и приручници и
библиотечко-информацијска грађа од значаја за остваривање задатака и садржаја програма овог
предмета, односно за систематско оспособљавање ученика за самостално коришћење разних
извора сазнања у настави и ван ње.
У односу на досадашњи, овај програм доноси извесне промене и новине, које треба имати у
виду приликом планирања (глобалног и оперативног) и реализације предвиђених задатака и
садржаја. Посебно су значајне ове промене и новине у програму: измењен је недељни и годишњи
фонд часова у свим разредима средњих стручних школа као и начин расподеле предвиђеног
годишњег фонда часова на поједине сегменте програма; обезбеђен је адекватнији однос између
часова обраде и других типова часова: кориговани су циљ и задаци наставе; измењени су
структура и садржаји подручја књижевност и језик; у програм је укључен садржај проучавања
књижевног дела. Уведена је област лектире, укључени су нови аутори и наслови; одређени су
основни књижевнотеоријски појмови који се усвајају током обраде одговарајућих дела: створени
су предуслови за креативно испољавање наставника и прилагођавање васпитно-образовног рада
различитим ситуацијама у пракси, као и за појачавање стваралачке сарадње наставника и
ученика.
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КЊИЖЕВНОСТ
Ово програмско-тематско подручје обухвата најзначајнија дела из српске и светске
књижевности, која су распоређена у књижевноисторијском континуитету од старог века до
данас.
Од историјског континуитета одступа се само у поглављу увод у проучавање књижевног дела
у I разреду и проучавање књижевног дела у IV разреду, као и у поглављу лектира.
Програм I разреда је за почетак предвидео увод у проучавање књижевног дела
(књижевнотеоријски приступ) како би се избегло нагло прелажење са тематског проучавања,
карактеристичног за наставу овог предмета у основној школи, на проучавање историје
књижевности, тј. изучавање књижевноуметничких дела у историјском контексту. Уз тај основни
разлог треба имати у виду и друга преимућства оваквог приступа: наставник ће стећи увид у
књижевноисторијска знања која су ученици понели из основне школе. Та знања ће се
систематизовати, проширити и продубити, чиме ће се остварити ваљанији пут за сложенији и
студиознији приступ књижевним делима какав захтева програм књижевности у средњим
стручним школама.
Наставник српског језика и књижевности у средњим стручним школама треба да пође од
претпоставке да је ученик у основној школи стекао основна знања:
- из теорије књижевности: тема, мотив, фабула; лик, карактер; структура прозног књижевног
дела; књижевни родови и врсте;основна језичкостилска изражајна средства; усмена и писана
књижевност; структура лирске песме; стих, строфа, рима, ритам; структура драмског дела;
дијалог, монолог, драмска врста, драма и позориште, филм, радио-драма, телевизијска драма;
- из основа сценске и филмске културе: слика, реч, звук, филмска музика, ситуација, радња,
јунаци филма, елементи филмског израза, филмске врсте, од синопсиса до сценарија; филм,
телевизија, књижевност (сличност и разлике).
Са стеченим знањима, која се у програму средњих стручних школа проширују и продубљују,
ученик може активно да учествује у интерпретацији књижевног дела.
Проучавање књижевног дела дато је, такође посебно место у IV разреду, када су ученици
зрелији и способнији за упознавање слојевитије структуре књижевноуметничког дела и
књижевних методологија.
Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и њега
треба доследно примењивати приликом упознавања ученика са изабраним књижевним делима
која су предвиђена програмом. Наравно, не треба очекивати да се сва програмом предвиђена
дела обрађују на нивоу интерпретације као најпотребнијег аналитичко-синтетичког приступа
књижевном делу. Наставник треба да процени на којим ће делима радити интерпретацију, а на
којим осврт, приказ или, пак, проблемско-стваралачки методички систем.
Нема сумње да овакав програм књижевности у средњим стручним школама повремено тражи
и примену експликативног методичког система када се мора чути наставникова реч, и то
најчешће приликом давања информација о епохама које се проучавају, као и у свим другим
ситуацијама у којима наставник не може рачунати на ученикова предзнања (на пример: основне
информације о почецима писмености, да је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика
каквом треба да теже његови ученици).
Књижевна дела из програма лектира имају равноправан третман са делима из обавезног
програма књижевности и обрађују се по истом методичком систему. Треба напоменути да се из
лектире која је дата по избору ученика и наставника не морају обрадити сви писци, већ
књижевно дело оног писца за које се опредељују ученици и наставник.
ЈЕЗИК
Програм наставе језика у средњим стручним школама конципиран је тако да омогући
ученицима стицање знања и о језику као друштвеној појави и о језику као систему знакова. Циљ
је да ученици, поред знања о свом матерњем језику, стекну и опште лингвистичка односно
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социолингвистичка знања неопходна образованом човеку. Ова општа знања су функционално
повезана са наставом матерњег језика. Главни део тих знања обрађује се у сегменту општи
појмови о језику (на почетку програма за први и на крају програма за четврти разред). Као у
уводном делу сегмента књижевни језик (у првом разреду) и сегменту језички систем и науке
које се њиме баве; али се општи појмови обрађују и током целе наставе - у вези са
одговарајућим партијама о српском као матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и
методички вишем нивоу изучавању језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и
знања с којима су се ученици сретали у основној школи. Ова знања, поред своје
општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског језика,
треба да послуже и лакшем савлађивању градива из страних језика.
Део програма књижевни језик (први и други разред) вишеструко је значајан. Његовом
реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском
књижевном језику и о значају књижевнојезичке норме и језичке културе. Овај део програма
укључује и наставу о развоју књижевног језика.
У сегменту програма посвећеног организацији и функционисању језичког система не
обрађују се само чисто граматички аспекти језичког система већ се обухватају и функционални
аспекти. Зато су, између осталог, у синтаксу унети и елементи лингвистике текста и граматике.
Посебан је значај дат лексикологији (која се надовезује на део о творби речи), и то не само да
би ученици стекли више знања о речничком благу свога језика него и да би развили правилан
однос према разним појавама у лексици.
У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици стекли
током претходног школовања. Међутим, овде није реч о простом обнављању и утврђивању
раније стечених знања, него о добијању целовите слике о српском језику, и као што је већ
речено, о усвајању једног квалитативно вишег приступа проучавању језичке организације и
језичких законитости.
Веома је важно да се настава језика повеже са осталим деловима овог наставног предмета.
Наиме, ова настава пружа лингвистичка знања која ће бити подлога за тумачење језика и стила
књижевних дела, с тим што ова дела пружају и одговарајући материјал за уочавање естетске
функције језика. С друге стране, настава језика се мора повезати и са наставом културе
изражавања. Тиме ће лингвистичка знања (о акценатском систему, творби речи, лексикологији,
синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да ученици боље и поступније усвоје
књижевнојезичку норму и да побољшају своје изражајне способности.
КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА
Вежбе у усменом изражавању треба у средњим стручним школама да дају одређени степен
правилне артикулације, дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског
и драмског текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај
начин што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ снимка,
анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици уочили.
Стечена сазнања трансформишу се у вештине и умења на тај начин што ученици
интерпретирањем књижевних текстова настоје да сами достигну одговарајући степен вештине и
умења ове врсте. Стечене способности се даље увежбавају различитим облицима усменог
изражавања ученика (извештавање, расправљање, реферисање и др.). Већина предвиђених
облика ове наставе непосредно се укључује у наставу књижевности или примене за израду
писмених састава.
У првом разреду (делимично и у другом) веома је упутно да наставник ученицима
демонстрира методологију израде писменог састава. У том смислу корисно је комбиновати
индукцију и дедукцију. На одабраном узорку (расправа, извештај и др.) треба анализирати
његову композицију, функцију одељака и остале елементе (примереност стила и сл.). Затим се
ученицима може дати задатак да припреме грађу о једној теми, али да прикупљену грађу не
обликују већ да се то уради на часу. Вежба у методологији израде писменог састава на основу
прикупљене грађе требало би да буде демонстрација целокупног поступка израде писменог
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састава: од анализе теме, одређивања њеног тежишта, селекције прикупљене грађе, распореда
појединости с гледишта добре композиције, до обликовања грађе и рада на усавршавању текста.
Рационализација наставе у овом послу постиже се на тај начин што ће узорак текста бити у вези
с књижевним делом из програма за одређени разред.
И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на узорцима које је наставник
одабрао. Да би ученик био оспособљен да свој језик и начин изражавања подеси врсти писменог
састава (излагања), треба да напише конкретан састав (припреми излагање). Вежбе ове врсте
треба понављати све док сваки ученик не буде оспособљен да се служи одређеним облицима
изражавања. Да би се постигао већи наставни учинак, корисно је наћи неопходну психолошку
мотивацију. Због тога ученике треба обавестити не само о коначном циљу који се жели постићи
одређеним системом вежбања него и о сврсисходности појединих парцијалних вежбања која
чине интегралну целину. Тако, на пример, ако су ученици обавештени да ће следећи писмени
задатак бити у форми расправе или приказа, онда и конкретне вежбе треба да буду подређене
том циљу. Наставник ће на одабраном моделу конкретног облика изражавања показати
ученицима његове битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила.
После тога ученици у форми домаћег задатка чине прве покушаје да самостално напишу састав
одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље оспособљавају у
писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Када је наставник стекао утисак
да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом писменог изражавања, утврђује час
израде школског писменог задатка. Резултати таквог поступка показују се у школском писменом
задатку, па се на основу њих планира даљи рад на усавршавању културе изражавања ученика.
Ако више ученика не постигне одређени успех, цео се процес понавља.
Оквирни број часова који је предвиђен за усмено и писмено изражавање означава укупно
време, а не и број вежби у току наставне године (препоручује се организовање већег броја
краћих вежби с прецизно одређеним циљевима).
Током наставне године ученицима се дају писмени задаци (у складу са облицима и врстама
наведеним у програму културе изражавања). По правилу, наставник је обавезан да прегледа и
анализира задатке свих ученика. Одабрани задаци (не само најуспешнији) читају се и
коментаришу на часу (делу часа). Поред писмених, у складу са захтевима програма, наставник
даје ученицима и друге врсте конкретних домаћих задатака (усмених, практичних – примерених
могућностима ученика и њиховој оптерећености разним обавезама).
Израда школског писменог задатка, по правилу, траје један час. Изузетно, кад то поједини
облици писменог изражавања изискују, израда задатака може трајати и дуже од једног часа.

Е Н Г Л Е С К И
Ред.
број

1

Ј Е З И К

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Unit 8 Taking a Break
The Passive Voice
Topics – Extraordinary hotels, extreme sports, school project about
Edinburgh – describing places, travelling by plane

Свега

8

2

Unit 9 To err is human
Reported Speech – Statements, Questions, reporting verbs
Work, education, life after school, career guidance

7

3

Unit 10 – Mysteries
Past Modals – for speculationm
Topics – storytelling, adjectives for describing places and
atmosphere, writing a story

8
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4

5

Unit 11 Beauty and Health
Articles, Causative have/get
Topics – Describing Appearance, beauty through ages, desription
of a person
Unit 12 – It’s show time
Inderect Questions, base and strong adjectives
Film reviews, talking about modern art

8

8

Unit 13 Sports and Games
Quantifiers, both/either/neither/all/ none/ most; Possessive s
6

7

8

8
Sport collocations and phrasal verbs, why we play games, opinion
essay
Unit 14 Who cares?
Verb patterns
Describing food, shopping collocations, a letter of complaint,
making and responding to complaints
Selected Matererial – texts, extracts on the topics of fine arts,

9

history of art, graphic, fashion and interior design

10

Progress checks and annual written papers
Укупно

6

6
5

64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
1. Област језичке вештине – СЛУШАЊЕ
- Схвата смисао краће спонтане интеракције између двоје или више са/говорника у личном,
образовном и јавном контексту.
- Схвата општи смисао информације или краћих монолошких излагања у образовном и јавном
контексту.
- 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
-. Разуме општи смисао једноставних краћих текстова у вези с блиским темама, у којима
преовлађују фреквентне речи и интернационализми.
- Проналази потребне информације у једноставним текстовима (нпр. огласи, брошуре,
обавештења, кратке новинске вести ).
- Разуме једноставне личне поруке и писма.
- Уочава потребне детаље у текстовима из свакодневног живота (натписи на јавним местима,
упутства о руковању, етикете на производима, јеловник и сл.).
3. Област језичке вештине – ГОВОР
- Уме да оствари друштвени контакт (нпр. поздрављање, представљање, захваљивање).
- Изражава слагање/неслагање, предлаже, прихвата или упућује понуду или позив.
- Тражи и даје једноставне информације, у приватном, јавном и образовном контексту.
- Описује блиско окружење (особе, предмете, места, активности, догађаје).
- Излаже већ припремљену кратку презентацију о блиским темама.
- Преноси или интерпретира кратке поруке, изјаве, упутства или питања.
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4. Област језичке вештине – ПИСАЊЕ
- Пише кратке белешкe и једноставне порукe (нпр. изражава захвалност, извињење, упозорење).
- Пише приватно писмо о аспектима из свакодневног живота (нпр. описује људе, догађаје, места,
осећања).
-. Попуњава образац/упитник, наводећи личне податке, образовање, интересовања и сл.
- Пише једноставне текстове према моделу, уз помоћ илустрација, табела, слика, графикона,
детаљних упутстава.
- Преводи или интерпретира информације из једноставних порука, бележака или образаца.
5. Област ЗНАЊЕ О ЈЕЗИКУ
- Користи задовољавајући број фреквентних речи и израза које му омогућавају изражавање
основних комуникативних функција у свакодневним ситуацијама.
-. Саставља кратке, разумљиве реченице користећи једноставне језичке структуре.
- Има углавном јасан и разумљив изговор.
- Пише с одговарајућом ортографском тачношћу уобичајене речи које користи у говору.
- Примењује основну правописну норму.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Користи се удзбеник Success Intermediate – textbook and practice book, Настава се
реализује са целим одељењем, које у зависности од цаса бива дељено у парове, групе.
Наставна средства – осим табле, удзбеника, користе се и фотокопије одабраних текстова,
постери, илустрације, реалије, тонски и видео записи.

Ф И Л О З О Ф И Ј А
Ред.
број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Одређење филозофије

5

2

Филозофија природе (античка филозофија)

12

3

Средњевековна филозофија

5

4

Филозофија новог доба

25

5

Савремена филозофија

17

Укупно

64

Годишњи фонд часова је 64 (2 часа недељно)

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују
свој и одговорно учествују у јавном животу хумано и демократски оријентисаног друштва,
оспособљавајући их да независно критички мисле и просуђују, формирају сопствени поглед на
свет који је осетљив на културни контекст, и да се у својим делима и поступцима руководе
вредностима истине, добра, правде и лепоте чији смисао и значај откривају у процесу овладавања
знањима и вештинама својственим филозофски култивисаној мисли.
Задаци наставе филозофије су да ученици:
- познају методолошку структуру научног и филозофског истраживања и оспособе се за примену
критичко-рационалних метода у решавању практичних и теоријских проблема;
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- доведу у везу властита мисаона искуства са карактеристичним филозофским проблемима и
упознајући различита филозофска становишта стекну свест о сложености и креативној
компоненти интелектуалног напора да се проникне у структуру стварности;
- разумеју значај историјског контекста и развојне димензије у настанку филозофских схватања,
као и узајамно преплитање културних и интелектуалних традиција у настанку научних теорија и
духовних творевина западне културе;
- овладају различитим мисаоним стратегијама и унапреде самостално и критичко суђење кроз
анализу и интерпретацију филозофских текстова и реконструкцију филозофских аргумената;
- овладају анализом комплексних питања и идеја зарад формирања властитог погледа на
проблеме савременог света;
- разликују сазнајне од вредносних судова и артикулишу властити вредносни систем у суочавању
са етичким дилемама и изазовима друштва у коме живе;
- развију осетљивост за социјални и културни контекст, идентитет и разлике, овладају вештинама
успешне комуникације, тимског рада и практикују технике за конструктивно решавање
конфликата у свакодневном животу;
- преузимају одговорност за сопствене поступке, однос према природном и друштвеном
окружењу, и да са успехом учествују у јавном животу друштва;
- унапреде способности за разложно (писмено и усмено) излагање мисаоних садржаја и учешће у
расправи на начин који доприноси развијању атмосфере отворености и узајамног уважавања;
- усвоје и практикују интелектуалне врлине, ставове и вредности: интелектуалну отвореност и
радозналост, истинољубивост, уважавање сведочанства и аргумента, спремност на аутокритику,
толеранцију према разликама у мишљењу и непристрасност у процени властитих и туђих
становишта, поступака и постигнућа;
- усвоје целовит приступ образовању који се темељи на међузависности и трансферу знања из
различитих области, усаврше методе и технике за поспешивање властитог учења, развијају
интересовање за (теоријска) знања, умећа и вештине потребне за даље образовање, индивидуални
и професионални развој, и припреме се да у процесу доживотног учења адекватно одговоре на
неизвесности и промене у каријери и социјалном статусу.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. Одређење филозофије
- Име и појам филозофије; побуде за филозофско истраживање
- Основна филозофска питања и дисциплине (метафизика, гносеологија, етика
)
- Однос филозофије и мита (религије, науке и уметности)
2. Античка филозофија
- Приказ проблема античке филозофије
- Питање прапочетка
- Проблем бића, мноштва и кретања
- Значај супротности за тумачење природе
- Проблем истине и привида
- Дијалектика и реторика
- Метафизичко одређење стварности
- Врлина и добро
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- Питање индивидуалне среће
3. Средњовековна филозофија
- Приказ проблема средњовековне филозофије
- Однос вере и разума
- Улога филозофије у формирању хришћанског учења
- Проблем универзалија
4. Филозофија новог доба
- Приказ проблема нововековне филозофије
- Проблем методе (Ново схватање науке)
- Проблем супстанције
- Проблем сазнања
- Начела разума у праву и политици
- Проблем субјекта: од трансценденталног ка апсолутном субјекту
- Проблем умне синтезе стварности; природа као систем ума
- Дијалектика
- Ум и слобода
5. Савремена филозофија
- Приказ проблема савремене филозофије
- Однос према наслеђу европске рационалности
- Место логичке и језичке анализе у савременој филозофији
- Проблем егзистенције
- Специфичност филозофских метода: херменеутика и феноменологија
- Однос филозофских и научних метода
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Развијање (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује тематско и
проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља смисаоне везе између појмова,
чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, и циља на њихову
примену у новим образовним контекстима. Настава филозофије има задатак да допринесе развоју
општих кључних способности (посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да, повратно,
посредством оних које су стечене у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка,
научна, уметничка писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигне ниво њихове
интелектуалне и духовне радозналости, оспособи их да феномене анализирају из перспективе
различитих научних и уметничких дисциплина и да знања и ставова синтетизују у кохерентан
поглед на свет.
Садржаји у оквиру наставних тема нису детаљно разрађени како би се наставницима оставила
слобода да их конципирају на различите начине, при том консултујући и друге уџбенике и
приручнике, као и материјал који је доступан преко интернета.
Срж наставе филозофије у четвртом разреду треба да чини обезбеђивање креативног,
индивидуалног и флексибилног приступа проблемима филозофије у живој размени између
наставника и ученика. Увођење у филозофију преко историје филозофије не може тећи линеарно
и једнозначно, јер би робовало хронологији на уштрб тражења смисаоних веза у излагању и
разумевању филозофске проблематике. Отуда су садржаји предвиђени програмом груписани у
теме које одговарају проблемским целинама како би се концентрисано и свестрано истраживали.
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Потребно је предвидети сразмерно већи број часова за савлађивање карактеристичних проблема
античке филозофије, када се заправо одвија и постепено увођење ученика у филозофска питања,
терминологију и начин мишљења. Однос филозофије према религији, науци и уметности
умесније је обрађивати у конкретном епохалном контексту средњовековне односно нововековне
филозофије, а не у уводним партијама.
Рачунајући са готово извесним тешкоћама које ученици могу имати у разумевању езотеричне
проблематике и језика појединих праваца у савременој филозофији, препоручује се да њихово
упознавање буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као обавезни обраде само
они концептуални склопови који су на дужи рок и карактеристично одредили мисаони оквир у
коме филозофија кореспондира са изазовима наше епохе: 1) логички позитивизам и аналитичка
филозофија преко релевантних представника, 2) волунтаризам (Ниче и Шопенхауер), 3) линија:
феноменологија (Хусерл) - филозофија егзистенције (Кјеркегор, Јасперс, Хајдегер, Сартр) филозофска херменеутика.
Растерећење програма од сувишне фактографије треба да се огледа и у селекцији садржаја које
нуде уџбеници и оспособљавању ученика да их читају пратећи проблемске везе. Овде су
наставници позвани да користе текст - анализу и различите активне, партиципативне и
кооперативне методе обучавања у вештини артикулисања филозофских проблема и начина
њиховог решавања.
Наиме, остварењу циља и задатака образовања у филозофији може водити само настава у којој је
нагласак на проблемском приступу, самосталним и тимским истраживачким задацима који
оспособљавају ученике за изградњу властитих стратегија учења и критичко коришћење
различитих извора и средстава информисања, у којој се лако и често покреће разговор или
расправа, размењују увиди и интегришу свакодневна искуства, ученици подстичу да користе
знања стечена и ван школе, уважавају индивидуалне разлике у начину учења и брзини
напредовања, избором тема прате и развијају њихова интересовања и пружа помоћ у
професионалној оријентацији.
Оцењују се нивои постигнућа у свим знањима, умењима, способностима и вештинама наведеним
у циљевима и задацима изучавања предмета, разноврсним методама и инструментима, током
свих часова, а не само оних намењених утврђивању или систематизацији, како би оцена уистину
имала информативну, мотивациону и оријентациону улогу када је у питању напредовање
ученика.
Вреднују се целовити писмени и усмени одговори на постављена питања, али и активност коју
ученици испољавају на часу, пре свега спремност на сарадњу и интелектуалну размену у
дискусији са другима, кућна припрема за најављену тему часа (нпр. упознавање са текстуалним
материјалом, обрада понуђених асимилационих табела, састављање листе кључних појмова и
сл.), допринос властитом усавршавању кроз додатно читање препоручене литературе, лично
истраживање и прикупљање релевантног материјала, самостална или тимска припрема и
презентовање пројектних задатака. Оцени доприносе и испољена спремност да се савладају
кључни задаци предмета, исказано интелектуално интересовање за проблеме филозофије
(логике), као и способност да се знања, вештине и ставови усвајају и развијају у интеграцији са
њиховим овладавањем у другим наставним предметима. Поред редовне усмене размене,
препоручује се укључивање писаних радова/есеја и тестова у систематизације градива са циљем
да сви ученици (под једнаким околностима и у истом тренутку) демонстрирају познавање
заокружених тематских целина, ниво способности да примене метазнања и научене технике
филозофске/логичке анализе, евалуирају понуђени материјал, артикулишу одређену филозофску
(или личну) позицију и самостално се (ефективно) изразе.
Више нивое постигнућа (прикупљање и обраду материјала, креативну презентацију и флуентно
излагање) ученици показују у пројектним радовима које као појединци или у тиму припремају на
изабрану тему.
Покретање расправа (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких способности и
развијања (артикулације и одбране) личних или колективних вредносних ставова, али и учења
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како да се толеришу туђи. Иако те компетенције нису циљно и систематски развијане током
школовања, њихово укључивање у постигнућа која треба оцењивати свакако ће фокусирати
пажњу наставника и ученика на овај кључни сегмент у трансферу филозофских знања на
ваннаставне контексте. Сходно томе, треба подстицати учениково суделовање у пригодним
дискусијама, дебатама, разјашњењима, анализама текстуалних предложака, логичким обрадама
кључних појмова и концепата, формулацији питања и проблема као задатака часа, или
различитим формама презентације.

У С Т А В
Ред.
број
1

И

П Р А В А

Г Р А Ђ А Н А

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

Устав и правна држава у РС

8

2

Демократија и механизам власти у РС

8

3

Грађанин и његове слободе и права у РС

8

4

Србија као држава, аутономија и локална самоуправа

8

Укупно

32

1 час недељно, 32 часова годишње
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе овог предмета је стицање елементарне политичке културе и знања о демократском
уређењу, положају грађанина, његовом учешћу у вршењу власти и политичком животу уопште.
Задаци наставе предмета устав и права грађана су да ученици:
 проуче све релевантне појмове устава, закона, других правних феномена, политичких
институција и уставних принципа који су обухваћени садржином предмета;
 упознају уставна права и уставом и законима предвиђене инструменте и могућности
учешћа грађана у политичком процесу, тј. у вршењу власти и политичком животу
уопште - почев од избора, гласања на референдуму итд;
 стекну општу представу о уређењу Републике Србије;
 усвоје вредности на којима се заснивају људска права и демократско друштво;
 развију спремност да делују у духу поштовања демократских вредности;
 разумеју сложеност живота у мултикултуралној заједници и потребу узајамног
уважавања и поштовања различитости;
 узму учешће у животу заједнице, покрећу акције и преузимају одговорност за личне
одлуке;
 унапреде способности за прикупљање, анализу, организацију, критичку процену,
примену и преношење информација из различитих извора релеватних за живот у
демократском друштву;
 унапреде способност исказивања сопственог става уз коришћење аргумената.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
1. УСТАВ И ПРАВНА ДРЖАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
- Обележја Устава Републике Србије од 2006.
- Принцип уставности и законитости
- Уставни суд
- Судови у Републици Србији
2. ДЕМОКРАТИЈА И МЕХАНИЗМИ ВЛАСТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
- Сувереност народа и сувереност грађана
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- Облици непосредне демократије
- Вишестраначки систем
- Избори
- Највиши органи државне власти у Републици Србији (Народна скупштина, Влада,
председник Републике)
3. ГРАЂАНИН И ЊЕГОВА ПРАВА И СЛОБОДЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
- Лична права
- Политичка права
- Економска и социјална праваПрава припадника националних мањина
- Заштита уставом гарантованих права и слобода
4. ДРЖАВНО УРЕЂЕЊЕ И ТЕРИТОРИЈАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
-Уставна историја Србије
- Територијална аутономија у Републици Србији
- Локална самоуправа у Републици Србији
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Полазиште у изради концепције садржаја наставног предмета Устав и права грађана заснива се
на потреби да ученици схвате значај уставности као историјског, цивилизацијског достигнућа у
процесу демократизације власти и ограничавања бирократске и апсолутистичке тенденције у
развоју државе и у оквиру тога, да упознају уставно уређење Републике Србије.
У реализацији садржаја програма треба настојати да се код ученика развија критички однос
према постојећем и способност препознавања правних цивилизацијских вредности, као и
спремност за активно учествовање у политичком животу земље у којој живи.
Неопходно је успоставити добру корелацију са наставом историје, социологије и другим
друштвеним наукама ради свестранијег сагледавања проблема и настојања да се непотребно не
понавља, али и да стицање потребних појмова буде што потпуније са аспекта социолошког,
онтолошког, гносеолошког уз коришћење свих могућности сазнања материјалне истине.
При излагању садржаја сваког поглавља треба поћи од теоријских анализа основних појмова,
постојећих решења у пракси напредних демократских земаља садашњег стања и краћег
историјског развоја у Републици Србији.
Изучавање устава и правне државе у Републици Србији подразумева да ученици упознају
настанак и значења уставности у напредним демократским земљама у свету, остваривање
принципа уставности и законитости. Посебну пажњу треба посветити уставном судству у
Републици Србији, судовима и јавном тужилаштву.
У оквиру друге тематске целине уводно излагање треба посветити утврђивању и сагледавању
појма суверености народа и, у том контексту, месту, улози и праву грађана да учествују у
остваривању народног суверенитета. Анализа облика непосредне демократије и избора
(изборног механизма) управо треба да укажу на улогу грађана и начине остваривања народног
суверенитета. Посебну пажњу треба посветити стварном демократском значењу вишестраначког
система. На крају би требално објаснити положај и улогу највиших органа државне власти у
Републици Србији (Народна скупштина, Влада, председник Републике).
Поред упознавања ученика са свим политичким, личним, економским и другим слободама и
правима треба посебно објаснити начин на који се грађанин штити од власти и коме се при том
обратити. При обради ових садржаја обавезно навести и неколико конкретних примера из
праксе. Упоредном анализом међународних конвенција и декларација и позитивно-правно
признатих слобода и права грађана одређене државе ученици могу и да самостално закључују о
степену заштите људских слобода и права грађана одређене државе и других лица (странци,
лица без држављанства, апатриди). Скренути пажњу и на мере које се предузимају према
државама које не поштују људска права и слободе.
У изучавању традиције уставности у Републици Србији треба указати на карактеристична
обележја развоја уставности у српској држави, доношење првих устава у Србији и њихов значај,
као и на садашње стање. Упоредити са неким земљама света, посебно Европе. Треба објаснити
основна обележја територијалне аутономије уопште и у Републици Србији. Најзад, треба
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посветити одређену пажњу појму локалне самоуправе и локалној самоуправи у Републици
Србији.
С обзиром на природу овог предмета, садржај програма, циљ и задатке, рад наставника не сме
да се своди на предавања "ex catedra" већ наставу треба поставити проблемски, уз максимално
активирање ученика, вођењем дијалога, постављањем питања, тражењем компарација
коришћењем текстова из докумената, навођењем примера из живота. У настави се морају
користити, поред текстова из докумената (уставне одредбе, поједине одредбе из конвенција и
декларација), шеме, графикони, слајдови и одговарајући филмови. Потребно је избећи
идеолошку индоктринацију ученика, не глорификовати нека постојећа решења, већ развијати
критички и креативан однос ученика уз прихватање оних вредности које представљају врхунску
цивилизацијску тековину.

Ф И З И Ч К О
Ред.
број
1

2

3

4

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Упознавање са планом и програмом.
Значај физичке активности за очување и унапређење здравља
Програм по избору ученика ( КОШАРКА)
Техника кошарке. Бацање на кош из места и из трчања, скоком
са једног или обема рукама - са разних одстојања од коша.
Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана
"зоном" и човек на човека. Напад против ових врста одбрана.
Контранапад у разним варијантама и принцип блокова.
Правила игре и суђења. Учествовање на разредним, школским
и међушколским такмичењима.
СТОНИ ТЕНИС
Основи технике:основни ударци,сервис.
Тактика,пропозиције,правила и систем такмичења.
Мерење телесног развоја и физичких способности (тестирање).
-за телесни развој (телесна висина и тежина);
-за брзину (трчање 30 м);
-за експлозивну снагу ногу (скок у даљ);
-за равнотежу (стајање на клупици за равнотежу);
- за гипкост (дубоки претклон)
-за координацију (бацање и хватање лопте у одређеној
временској јединици);
-за репетативну снагу руку (згибови);
-за издржљивост (трчање 500,800 м).
.
Укупно

-

В А С П И Т А Њ Е
Свега
1

43

16

4

64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе физичког васпитања је да се разноврсним и систематским моторичким
активностима, у повезаности са осталим васпитно – образовним подручјима, допринесе
интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком), развоју
моторичких способности, стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и
неопходних теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада.
Задаци наставе физичког васпитања су:
подстицање раста и развоја и утицање на правилно држање тела (превенција постуралних
поремећаја);
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-

развој и усавршавање моторичких способности и теоријских знања неопходних самостални рад
на њима;
стицање моторичких умења (вештина) и теоријских знања неопходних за њихово усвајање;
проширење и продубљавање интересовања које су ученици стекли у основној школи и потпуније
сагледавање спортске гране, за коју показују посебан интерес;
усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаних општим
циљем овог предмета (васпитно-образовног подручја);
мотивација ученика за бављење физичким активностима и формирање позитивних психосоцијалних образаца понашања;
оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним условима
живота и рада.
СТРУКТУРА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Садржаји програма усмерени су на:
Развијање физичких способности;
Спортско-техничко образовање;
Повезивање физичког васпитања са животом и радом
РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ
На свим часовима наставе физичког васпитања предвића се:
1. Развијање основних елемената физичкох способности ка- рактеристичних за овај узраст и пол,
као и елемената моторне уме- шности који служе као основа за повећање радне способности, неговање здравља и напредовање у спортско-техничком образовању;
Превентивно-компензацијски рад на спречавању постурал- них поремећаја;
Оспособљавање ученика за самостално неговање и само- контролу физичких способности и
здравља.
Програмски задаци одрећују се индивидуално, према полу, узрасту и физичком развоју сваког
појединца, на основу оријента- ционих вредности, које су саставни део Упутства за вредновање и
оцењивање напретка ученика, као и јединствене батерије тестова и методе за њихову проверу и
праћење.
Спортско-техничко образовање реализује се у I, II и III ре- зреду кроз заједнички програм
(атлетика, ритмичко-спортска гим- настика, вежбе на справама и тлу) и кроз програм по избору
учени- ка. У IV разреду спортско-техничко образовање реализује се кроз програм по избору
ученика.
САДРЖАЈ
IV разред
(2 часа недељно, 64 часа годишње)
ПРОГРАМ ПО ИЗБОРУ УЧЕНИКА
Реализује се програм физичког васпитања по избору. Учествовање на три такмичења на
нивоу одељења или школе у изабра ној спортској грани.
Ученици на основу својих способности и интереса опредељу ју се за један спорт у коме се
обучавају, усавршавају и развијају сво је стваралаштво током целе школске године. То могу да
буду ритмичко-спортска гимнастика, пливање, рукомет, фудбал, одбојка, кошарка, рвање, а
према специфичним географским климатским и другим условима веслање, кајакарење, клизање и
други спортови за које ученици покажу интерес.
Да би се избор остварио свака школа је дужна да обезбеди просторне и друге услове за
реализацију бар четири спорта.
На почетку сваке школске године наставничко веће, на предлог стручног већа наставника
физичког васпитања, утврћује спор- тове за које ученици у току школске године могу да се
определе.
Ученици се за изборну наставу опредељују као одељење у целини.
РИТМИЧКА ГИМНАСТИКА И НАРОДНИ ПЛЕСОВИ
Савлаћивање основних елемената: докорак, мењајући корак, галоп у свим правцима,
валцер-корак, полкин корак, далеко-високи скок; скок маказе итд.
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Систематска обрада естетског покрета тела у месту и крета њу без справа и са справама,
користећи при томе различиту динамику, ритам и темпо. Примена савладане технике естетског
покре- та и кретања у кратким саставима. . Савладати најмање пет народ- них плесова.
Припрема састава за такмичење и за приредбе. Учешће на такмичењима и приредбама.
На часу ритмичко-спортске гимнастике, без обзира да ли се ради о учењу или
усавршавању покрета, музика је стални пратилац.
Основни захтев је да музика буде једноставна, изражајна и доступна групи. Примена музике
може се остварити на следећи начин:
импровизацијом на сваком часу у складу са карактером планираних вежби. Овакав приступ је
могућ једино у условимакада час прати пијаниста, што се може сматрати идеалним условима
рада. Мећутим, у школској, а и у спортској пракси, то је све реће, а у школи је то и немогуће
постићи;
коришћењем „готове" музике, која се одабере у складу са садржајем и структуром часа. Могуће је
користити музике свих жанрова (класичну, народну, савремену, дечју итд.) .
За све вежбе ритмичко-спортске гимнастике које имају ка рактер меких и сливених
кретања, а које се изводе са великом амплитудом, користе се музике у 3/4 такту и то од умереног
до лаганог темпа. Мећутим, за сва наглашена кретања користи се музика у 2/4 и 4/4 такту од
умереног до брзог темпа. Код избора и припреме музике за час ритмичко-спортске гимнастике
потребно је да то буду мање или веће музичке целине које имају свој почетак и крај.
Значај и улога музике на часу ритмичко-спортске гимнастике је вишеструк. Пре свега, ако се
јавља као важно средство естетског васпитања. На самом часу стиче се основна музичка писме
ност повезујући појмове ритам, динамика, темпо и мелодија... са телесним кретањем и покретом.
Музика је важан подстицај за складније и лепше извоћење покрета и кретања и доприносу
развоју осећаја за лепоту покрета. Коришћење музике у процесу учења ве жби доприноси
развијању изражајности која је у овој дисциплини и у раду са женском децом и омладином
посебно значајна.
Музика на часу има одговарајући емоционални утицај. Присуство и усмереност пажње на
слушање музике и усклаћивање кре тања са њом доприноси лакшем савлаћивању физичких и
психич ких напрезања.
Почетак вежбе (кретања) треба увек ускладити са почетком музичке фразе (почети на
непаран музички такт), а вежбу (крета ње) осмислити тако да се заврши са завршетком музичке
фразе. Ово је посебно важно код сукцесивног укључивања у рад да би се кретање одвијало
континуирано. Важно је да се код деце благовре- мено створи навика да вежбају уз музику јер
она не само да подстиче на вежбање већ га чини пријатнијим и ефикаснијим.
КОРЕКТИВНА ГИМНАСТИКА
4.1 Вежбе за отклањање кифозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.2 Вежбе за отклањање сколиозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.3
Вежбе за отклањање лордозе
вежбе без реквизита
вежбе са реквизитима
4.4 Вежбе за отклањање равних стопала
РУКОМЕТ
Техника рукомета. Покривање и откривање играча, одузима- ње лопте, ометање
противника. Општи принципи постављања играча у одбрани и нападу. Напад са једним и два
играча и напад против зонске одбране. Зонска одбрана и напад „човек на човека". Уигравање
кроз тренажни процес. Правила игре. Учествовање на разредним, школским и мећушколским
такмичењима.
ФУДБАЛ
Техника фудбала. Покривање и откривање играча, одузимање лопте и ометање
противника. Општи принципи постављања играча у нападу и одбрани. Разне варијанте напада и
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одбране. Уигравање кроз тренажни процес. Правила малог фудбала. Учестовање на разредним,
школском и мећушколским такмичењима.
КОШАРКА
Техника кошарке. Бацање на кош из места и из трчања, ско ком са једном или обема
рукама са разних одстојања од коша. Постављање и кретање играча у нападу и одбрани. Одбрана
„зоном" и човек на човека. Напад против ових врста одбрана. Контра напад у разним варијантама
и принцип блокова. Правила игре и су ћења. Учествовање на разредним, школским и
мећушколским так мичењима.
ОДБОЈКА
Техника одбојке. Игра са истуреним и повученим центром. Смечирање и његова блокада.
Уигравање кроз тренажни процес. Правила игре и сућење. Учестовање на одељењским,
разредним, школским и мећушколским такмичењима.
ПЛИВАЊЕ
Усавршавање једне лећне и једне прсне технике пливања са стартним скоковима и
окретима. Тренинг ради постизања што бољих индивидуалних резултата. Правила пливачких
такмичења. Учествовање на школским, мећушколским, клубским и другим пливачким
такмичењима.
КЛИЗАЊЕ
Основне технике клизања (вожње напред, уназад, заустављање, окрет уназад из вожње
напред, преступајући корак, енац, кадетски скок и сл.), њено усавршавање, тренажни процес,
упознавање пра- вила такмичења - како би се ученици што боље припремили за такмичења и
клизачке ревије које одговарају њиховим достигнућима.
Минимални образовни захтеви
Нова спортско-техничког знања и спортска достигнућа ученика у изабраном спорту се
вреднују разредним, школским, мећу школским и другим такмичењима, с тим да свки ученик из
изабра ног спорта у току једне школске године учествује на најмање три такмичења.
ПОСЕБНЕ АКТИВНОСТИ
Из фонда радних дана школа у току школске године организује:
а) два целодневна излета са пешачењем (укупно у оба правца):
разред до 12 км
разред до 14 км
разред до 16 км
разред до 18 км
б) два кроса - јесењи и пролећни
Стручно веће наставника физичког васпитања утврћује програм и садржај излета, као и
дужину стазе за кросеве, и то према узрасту ученика.
Школа организује и спроводи спортска такмичења као јединствен део процеса наставе
физичког васпитања:
у ритмичко-спортској и спортској гимнастици (у зимском периоду)
у атлетици (у пролећном периоду)
у три спортске игре (у току школске године).
Спортска такмичења се организују за све ученике а спроводе се у оквиру радне суботе и у
друго време које одреди школа.

-

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм физичког васпитања је наставак програма физичког васпитања у основној школи,
стим што је усмерен на још интензивније остваривање индивидуалних и друштвених потреба у
области физичке културе. Ради тога, овај програм заснован је на индивидуализацији процеса
физичког васпитања:
обезбеђује повезивање знања са животом и праксом и каснијим опредељењима ученика;
заснован је на изборној настави за коју се ученици определе према свом афинитету и
потребама;
обавезује школу на остваривање одређених задатака у овој области.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
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На почетку теме ученике упознати са циљевима и исходима наставе / учења, планом рада и
начинима оцењивања;
Током реализације часова физичког васпитања давати информације о томе које вежбе позитиво
утичу на статус њиховог организма, с обзиром на карактеристике њихове професије, а које
негативно утичу на здравље.
Ученици који похађају четворогодишње стручне школе далеко су више оптерећени у редовном
образовању практичном и теоријском наставом од осталих ученика. Због тога је физичко
васпитање, у овим школама, значајно је за активнан опоравк ученика, компензацију и
релаксацију с обзиром на њихова честа статичка и једнострана оптерећења. Теоријска знања из
области физичких активности су од великог значаја за укупним бављењем физичким вежбама.
Облици наставе
Предмет се реализује кроз следеће облике наставе:
теоријска настава ;
мерење и тестирање;
практична настава .
Подела одељења на групе
Одељење се не дели приликом реализације;
Настава се изводи фронтално и по групама, у зависности од карактера методске јединице која се
реализује. Уколико је потребно, нарочито за вежбе из корективне гимнастике, пориступ је
индивидуалан.
Место реализације наставе
Теоријска настава се реализује у учионици или у сали, истовремено са практичном наставом.
Практична настава реализује се на спортском вежбалишту (сала, спортски отворени терени,
базен, клизалиште, скијалиште).
Начин остваривања програма
Садржаји програма усмерени су на: развијање физичких способности; спортско-техничко
образовање; повезивање физичког васпитања са животом и радом.
Годишњи план, програм и распоред кросева, такмичења, зимовања и других облика рада
утврђује се на почетку школске године на наставничком већу, на предлог стручног већа
наставника физичког васпитања.
Стручно веће наставника физичког васпитања, самостално, одређује редослед обраде
појединих садржаја програма и циклуса.
Часови у току недеље треба да буду распоређени у једнаким интервалима, не могу се
одржавати као блок часови. Настава се не може одржавати истовремено са два одељења ни на
спортском терену ни у фискултурној сали.
У свим разредима настава физичког васпитања се реализује одвојено за ученике и одвојено
за ученице, а само у школама које имају по два паралелна објекта за физичко фаспитање
дозвољена је истовремена реализација часа
Праћење, вредновање и оцењивање
Праћење напретка ученика у физичком васпитању се обавља сукцесивно у току читаве
школске године, на основу методологије праћења, мерења и вредновања ефеката у физичкимом
васпитању – стандарди за оцењивање физичких способности ученика и постигнућа у спортским
играма
Реализује се програм физичког васпитања по избору. Минимални образовни захтеви
(провера). Учествовање на три такмичења на нивоу одељења или школе у изабраном спорту.
Уместо програма ''вежби на справама и тлу'' које није могуће реализовати због недостатка
адекватног простора (фискултурне сале) и одговарајућих справа за вежбање, реализује се програм
''стоног тениса''.
Школа не располаже фискултурном салом, тако да се већи део програма реализује на
отвореном простору ( спортски терен и парк ''Чаир''), а у зимском периоду и у случају лоших
временских прилика, у одговарајућим учионицама.
Зависно од интересовања ученика, део наставе се реализује на базену и клизалишту СЦ.''Чаир''
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М А Т Е М А Т И К А
За одсек Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Елементи привредне математике
2
Функције
3
Извод функције
4
Вероватноћа и статисика
5
Писмени задаци
Укупно

Свега
8
14
18
12
12
64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ

Циљ наставе математике је да ученици усвоје знања, развију вештине, формирају ставове
потребне за схватање појава и законитости у природи и друштву, формирање научног погледа на
свет, решавање разноврсних задатака из струке и свакодневног живота, наставак математичког
образовања и самообразовања и развијање личности ученика.
Задаци наставе математике су да ученици:
- развијају логичко и апстрактно мишљење;
- развијају способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичкологичког језика;
- развијају способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа;
- разликују геометријске објекте и њихове узајамне односе и трансформације;
- разумеју функционалне зависности, њихово представљање и примену;
- развијају способности сагледавања струковних проблема и њиховог математичког моделовања
и решавања;
- развијају систематичност, уредност, прецизност, темељност, истрајност, критичност у раду,
креативност и формирају систем вредности;
- развијају радне навике и унапреде способности за самостални и групни рад;
- стекну знања и вештине применљиве у савладавању наставних програма других предмета;
- унапреде способност коришћења различитих извора информација и стручне литературе;
- формирају свест о универзалности и примени математичког начина мишљења;
- буду подстакнути за стручни развој и усавршавање у складу са индивидуалним способностима
и потребама струке и друштва;
- унапреде способности решавања различитих проблема и нових ситуација у процесу рада и
свакодневном животу.

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се изводи у учионици са целим оделењем.

И С Т О Р И Ј А
Ред.
број

У М Е Т Н О С Т И

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега
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1

Постимпресионизам, неоимпресионизам

6

2

Фовизам

4

3

Експресионизам

13

4

Кубизам

12

5

Апстрактна уметност

4

6

Дадаизам

5

7

Скулптура 20. века

4

8

Архитектура 20. бека

4

9

Савремена уметност

6

Укупно
64
Годишњи фонд је 64 часа (2 часа недељно); за обраду 47 за обнављање17.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: стицање знања о националној и светској историји уметности; формирање
критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према очувању културне и
уметничке баштине.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају национално и светско културно и уметничко наслеђе, његове одлике,
репрезентативне примере, најзначајније уметнике, правце и стилове и развију одговоран однос
према очувању културне и уметничке баштине;
– разумеју шта је уметност и сагледају њену улогу, место и значај у различитим епохама и
културама;
– уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, психолошком,
економском и културном контексту;
– формирају критички однос према уметничким делима и буду оспособљени да вреднују
уметничка дела;
– ефикасно комуницирају вербално, писано и визуелно, образлажу своје ставове и
презентују самосталне или групне радове и пројекте;
– буду оспособљени за самостални и тимски рад;
– проналазе, систематизују и користе информације из различитих извора;
– стекну навику да прате културне и уметничке манифестације путем различитих медија,
да посећују изложбе, музеје, легате, локалитете...;
– буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави других предмета,
свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању
САДРЖАЈ
(2+0 часа недељно, 64+0 часа годишње)
УМЕТНОСТ XX ВЕКА
Неоимпресионизам као реакција на импресионизам. Тежња за субјективним изразом
Гогена и Ван Гога.
Неоимпресионизам и поентилизам
Рационални уметнички израз у сликарству Сезана и Сера.
Фовизам – Матис; Вламенк; Дифи; Наби и Вијар.
Експресионизам – Мунк; групе Мост, Плави Јахач, Нова Објективност. Надежда Петровић
и Рихард Јакопич. Мексички експресионизам – Ороско и Ривера.
Кубизам – Пикасо; Брак и С. Шумановић. Геометријска апстракција и група Де стијл –
Мондриан. Футуризам – Боћони.
Конструктивизам – Татлин; Габо и Певзнер. Супрематизам – Маљевић.
Дадаизам – Арп и Дишан.
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Метафизичко сликарство – Ђорђо де Кирико. Фантастична уметност – Шагал и Русо.
Надреализам – Дали; Миро; Кле и Милена Павловић Барили.
Европска скулптура прве половине XX века. Органски облици у скулптури – Арп; Бранкуси
и Мур. Мобили – Колдер.
Архитектура – Прекид са историјским стиловима у архитектури X IX и стварање
међународног стила – Корбизије; Рајт и Гропијус. Шпанска архитектура – Гауди.
Нове тенденције у уметности треће четвртине XX века у свету и код нас – енформел; поп
арт; уметност нових визуелних истраживања; истраживања са компјутерима; кинетичка
уметност...
САВРЕМЕНА УМЕТНОСТ У СВЕТУ И КОД НАС
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Приликом извођења наставе потребно је повезати што је могуће више знања из историје,
историје и теорије књижевности и других сродних предмета, а приликом планирања градива
сарађивати са наставницима ових предмета.
Настава овог предмета захтева стално коришћење репродукција, филмова, припремљених
презентација и приликом предавања нове материје, али и приликом утврђивања и понављања те
исте материје. Препоручује се извођење наставе пред оригиналним делима у музејима и геларијама
и, по могућству, у току школовања студијско путовање у неку земљу богату уметничким благом.
Инсистирати на стручној ликовној терминологији и појмовима. Уз наставу, код за то погодних
методских јединица, подсетити ученике на раније савладано градиво о техникама и
материјалима.
Настава се реализује у кабинету за историју уметности, са целим одељењем, у виду
фронталног типа часа. Наставна средства су репродукције, слајдови, документарни филмови.
Повремено се одлази на актуелне изложбе у оквиру додатне или редовне наставе

Ц Р Т А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
број

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

1.

Акт.

48

2.

Фигура

40

3.

Фигура у простору

40
Укупно

128

Годишњи фонд је 128 часова редовне наставе , што је недељно 4 часа.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање цртачким техникама и материјалима, развијање стваралачког
мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да стечена знања и
умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и
будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
– ефикасно примењују цртачке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у
разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске
критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
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– истражују и експериментишу традиционалним и савременим цртачким материјалима и
техникама;
– буду оспособљени за вредновање својих радова и уметничких творевина;
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
– развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
IV разред
(0+4 часа недељно, 0+ 128 часова годишње)
АКТ
Људски скелет као чврста носећа конструкција. Мускулатура човека. Студије делова тела.
Студија карактера, пропорције и покрета. Контрапост и линија теже. Седећи акт. Лежећи акт.
Кроки и скица.
ФИГУРА
Фигура кроз историју уметности. Анатомска и ликовна структура у драпираној фигури.
Однос детаља и целине. Пропорције. Однос главе и тела. Аналитичко цртање фигуре.
ФИГУРА У ПРОСТОРУ
Компоновање фигуре у простору. Јединство фигуре и простора – кроки; скице;
полустудија и студија.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни предмет цртање је основа за све стручне предмете, са којима је у корелацији и
програмски их прати.
Свака тематска јединица обрађује се неколико радних недеља, према сложености задатка.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика. У уводу у задатак, нову методску
јединицу, треба користити карактеристичне и одабране примере из историје уметности. По
завршетку задатка неопходно је анализирати резултате. Према програму за сваки разред,
постављен је оквир у избору формата за цртање студије – 50x70cm за 1. и 2. разред и 70x100cm за
3. и 4. разред. Примерено је више пута током школске године променити формат, динамику и
захтев /кроки, мали цртеж, студија... Уз угљен, као технику захвалну за студијски рад у настави
цртања, неопходно је проћи кроз све цртачке технике. Рад превасходно подразумева цртање по
природи. Мотиви и модели које треба користити за успешно савладавање програма треба да буду
разноврсни, од геометријских пуних и жичаних тела, употребних елемената, драперија, гипсаних
одливака, флоре и фауне, до модела скелета и људске фигуре и акта. Настава предмета цртање
подразумева корелацију са наставним предметом биологија и анализу скелета и мишића у циљу
стицања основе аналитичког цртања. Методом разговора треба тежити откривању суштине
ликовних појава путем опажања и разумевања природних законитости.
Ученицима треба указати на област анатомије. Наставник треба да прати конкурсе,
смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу одређеног ликовног проблема и афирмише
њихово стваралаштво; подржава их у раду инсистирајући на формирању збирке радова (мапе);
води дневник и прати развој ученика. У наставном процесу треба перманентно потстицати
ученике на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и
стваралачког мишљења.
Примерено је наставу у блоку у III разреду програмске садржаје из области анатомије
реализовати у сарадњи са наставником биологије.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовно васпитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
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С Л И К А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Композиција
2

Фигура у простору

Свега
64
64

Укупно

128

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је: овладавање сликарским техникама, поступцима и материјалима, развијање
стваралачког мишљења, визуелног опажања и ликовног рукописа и оспособљавање ученика да
стечена знања и умења примењују у настави других предмета, свакодневном животу, даљем
школовању и будућем занимању.
Задаци наставе су да ученици:
–

ефикасно примењују сликарске технике, материјале, прибор и знања из теорије форме у

разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
–

развију и унапреде опажајне способности, координацију ока и руке, естетске

критеријуме, стваралачко и критичко мишљење, истрајност, самопоуздање и самосталност у
раду;
–

истражују и експериментишу традиционалним и савременим сликарским материјалима и

техникама;
–

негују индивидуални ликовни израз;

–

буду оспособљени за вредновање и самовредновање уметничких творевина;

–

буду мотивисани за целоживотно усавршавање;

–

развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
КОМПОЗИЦИЈА
Јединство у композицији. Хармонија и контраст у односу на боју, валер, величину, ритам.
Комплементарни контраст. Транспозиција. Композиција у зидном сликарству. Ликовне
специфичности зидне слике.
ФИГУРА У ПРОСТОРУ
Фигура кроз историју уметности. Фигура у простору. Сликарске текстуре и фактуре, текстуралне
вредности фигуре. Текстура драперије. Тонско сликање фигуре. Колористичко сликање фигуре.
Синтеза претходно обрађених ликовних елемената.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставне тематске целине из сликања су синхронизоване са програмом цртања.
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се наставник и
ученици припреме за реализа задатака постављених наставном јединицом.
Решавање ликовног проблема је услов и средство за остваривање циљева и задатака предмета.
Рад је практичан, уз индивидуални облик наставног рада (коректуру), са нагласком на
афирмацији и неговању ликовног идентитета ученика и стицању техничких и применљивих
знања и вештина у овој области. У уводу у задатак, нову тематску целину, користити
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карактеристична дела из историје уметности као примере решења задатог проблема. Мотивисати
ученике да не подражавају приказане примере већ да самостално проналазе оригинална решења.
Обрада целине подразумева и рад по моделу из природе. По завршетку задатка неопходно је
анализирати резултате. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање и самовредновање.
Према програму за сваку годину, постављен је оквир у избору формата слике –70 x 100cm.
Пожељно је више пута током школске године променити формат, динамику рада, технику.

В А Ј А Њ Е
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Рељеф

Свега
4

2

Медаља

10

3

Портрет

20

4

Фигурина

20

5

Обликовање са преобликовањем

10

Укупно

64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе вајања је да развија ликовно естетску културу и способност ликовног изражавања
поступним радом на пластичном тродимензионалном обликовању основних форми.
Задаци наставе су да ученици:
-

упознају основне законитости тродимензионалног ликовног обликовања;

-

развију и унапреде ликовни језик кроз самосталан практичан рад у подручју вајања;

буду мотивисани да истражују, откривају и успостављју различите односе између
ликовних елемената у самосталном ликовном изражавању и стварању;
буду оспособљени за самостално ликовно изражавање и стварање традиционалним и
савременим материјалима и техникама у подручју вајања;
формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање у природи, уметничким делима, сопственим радовима и радовима других ученика;
-

повежу стечена знања и вештине у области вајања са осталим ликовним подручјима;

унапређују критичност, радозналост, склоност да постављају питања, да дискутују,
изражавају и бране своје ставове;
буду мотивисани да одступају од рутинских поступака, да елементе искуства и стечена
знања реструктушу и стављају у нове односе, као и да проналазе различита оригинална решења у
свом ликовном изражавању и стварању у подручју вајања;
буду подстакнути на самостално проналажење и систематизовање информација из
различитих извора;
буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у будућем занимању
и свакодневном животу;
развијају и унапређују креативност, посматрање, опажање, визуелно мишљење,
дивергентно мишљење, емоције, машту, координацију ока и руке;
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буду мотивисани да доприносе естетском и културном начину живљења у свом
природном и друштвеном окружењу.
САДРЖАЈ
IV разред
(0+2 часа недељно, 0+64 часа годишње)
РЕЉЕФ
Рељеф, планови. Плитки и дубоки рељеф.
МЕДАЉА – портрет
Скице; реализација у глини, воску; ливење; патинирање. Портрет – профил и анфас.
ПОРТЕТ
Портретска уметност кроз историју уметности. Аутопортрет. Вајање портрета по гипсаном и
живом моделу. Ливење у гипсу, патинирање.
ФИГУРИНА до 40 cm
Фигура кроз историју уметности. Аутопортрет. Вајање фигурине по гипсаном моделу; ливење у
гипсу; патинирање.
ОБЛИКОВАЊЕ СА ПРЕОБЛИКОВАЊЕМ
Савремени вајарски материјали.Преобликовање везивањем, лепљењем, варењем.
Слободна форма од жице метала, папира, пластике итд.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Наставни процес, треба тако организовати да буде на индивидуалном раду са ученицима.
Ученике треба упознати са начином рада, прибором и материјалима којима ће радити, затим их
треба оспособити да реше постављени задатак.
При раду на идејним решењима потребна је стална индивидуална и колективна коректура,
усмеравање, допунска објашњења и подсећање на основне карактеристике задатка. По завршетку
рада на идејним скицама, заједно са ученицима одабрати најуспешнија решења. Поред
ликовноестетских вредности постављеног задатка посебну пажњу посветити и
технолошкотехничким захтевима материјала којим се ради. Објаснити основне карактеристике
глине као материјала за рад и начин рада са њом. Инсистирати на задржавању истих односа маса
као на идејном решењу (скици). Избегавати задржавање на детаљима, подједнако третирати цели
форму.
Током рада посебну пажњу треба посветити ученицима који се теже тродимензионално
изражавају, али и ученицима који показују посебне склоности и брже и успешније решавају
постављени задатак.
Када је ученик задатак успешно реализовао рад у материјалу (глини, воску, пластелину...),
приступа се одливању у гипсу.

Г Р А Ф И К А
За одсек Ликовни техничар
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Ред.
број
1

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

Свега

РАВНА ШТАМПА

2

2

ЛИТОГРАФИЈА

16

3

СИТО ШТАМПА

2

4

КОМБИНОВАЊЕ ТЕХНИКА

44

Укупно
Годишњи фонд је 64 часова редовне наставе , што је недељно 2 часа

64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања из историје и технологије графичких
техника и оспособљавање за припрему и штампање графичког листа у техникама високе,
дубоке и равне штампе;
Задаци наставе су да ученици:
- развију осетљивост за организацију графичке форме;
- примене и продубе стечена знања из области теорије форме;
- негују систематичност и поступност у процесу рада од припреме до реализације
графичког листа;
- упознају историјат настанка графике у контексту развоја технологије;
- ефикасно примењују графичке технике, материјале, прибор и знања из теорије форме
у разноврсним ликовним, проблемским и пројектним задацима;
– развију стваралачке, креативне и опажајне способности, координацију ока и руке,
истрајност, доследност, самопоуздање и самосталност у раду;
- истражују и експериментишу традиционалним и савременим графичким
материјалима и техникама;
- негују индивидуални ликовни израз;
- буду мотивисани за целоживотно усавршавање;
- развију одговоран однос према здрављу, радној и животној средини.
САДРЖАЈ
IV разред
(0+2 часа недељно, 0+64 часа годишње)
РАВНА ШТАМПА
Историјски преглед. Изражајне могућности.
Технолошки поступци у техници литографије. Офсет штампа.
ЛИТОГРАФИЈА
Историјски преглед. Изражајне могућности. Технолошки поступак обраде литографског камена.
Литографска преса. Литографске технике – литографски туш и креда; цртеж пером, четком;
лавирање; прскање. Припрема цртежа; обрада камена; штампа.
СИТО ШТАМПА
Штампа протискивањем. Технолошки поступак ограде сита и штампе.
КОМБИНОВАЊЕ ТЕХНИКА
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Општи принципи у комбиновању техника. Композиција у једној или више боја. Истраживање
линије, светла, текстуре и боје. Компоновање ритмичких целина.
Равнотежа облика и боја у простору.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Тематске целине из наставног предмета графика су основе за стицање теоријских и практичних
знања и вештина из свих графичких техника. Реализација овог наставног предмета подразумева
корелацију са програмом наставног предмета цртање, теорија форме и историја уметности.
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се наставник и
ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом. Наставни
садржаји, проблемски постављени, вертикално се развијају од другог дочетвртог разреда и
произилазе један из другог. Стога је наставнику дата могућност да ускладу са индивидуалним
способностима буде слободан у избору дидактичке припреме.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика; корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Програм се остварује кроз конкретне задатке у одређеним графичким техникама, при чему треба
инсистирати на развијању индивидуалног израза и истраживачком приступу у односу на ликовну
форму, садржај и изражајне могућности техника.
Увод у сваку наставну јединицу подразумева демонстрацију примера, историјски
преглед технике, упознавање са технолошким поступком, карактеристичним материјалима и
алатима.
Теоретско упознавање са техникама изводи се искључиво у случајевима када није могућа
реализација неке од захтевнијих техника.
Реализацији сваког задатка претходи припрема скица и цртежа у техникама адекватним задатој
графичкој техници (цртеж тушем и пером, четком, лавирани цртеж,
колаж, акварел...).Ученике треба оспособити да самостално изведу цео поступак израде графике,
од припреме скица, обраде плоче до отискивања.
У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско процењивање са циљем
даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.

О С Н О В И Т Е Х Н О Л О Г И Ј Е
К О Н З Е Р В А Ц И Ј Е

И

За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Свега
број
1
Конзервација
4
2
Узроци пропадања културно-историјских споменика
6
3
Утврђивање последица пропадања
6
4
Отклањање узрока пропадања и превентива
4
Поступак санације и презентације културно-историјских
5
4
споменика
Конзерваторски поступци у конзервацији штафелајног
6
36
сликарства
7
Конзервација зидног сликарства
4
Укупно
64
Годишњи фонд је 64 часова редовне наставе , што је недељно 2 часа
Начин остваривања програма: настава се реализује у радионици за koнзервацију, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду теоријског и практичног рада на часу. Наставна
средства су репродукције, примери ранијих генерација. Повремено сам професор демонстрира
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(углавном када се крене са обрадом новог градива). Професор активно учествује у
радионичарском раду.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета Основи технологије и конзервације је да ученици овладају технолошким
поступцима, техникама и материјалима који се примењују у цртању, сликању и примењеном
сликарству и упознају методe рестаурације и конзервације уметничког дела.
Задаци наставе су да ученици:
– овладају технолошким поступцима, техникама и материјалима који се примењују у цртању,
сликању и примењеном сликарству и упознају методe рестаурације и конзервације уметничког
дела;
– развију свест о значају технолошког аспекта у стварању и чувању уметничког дела;
– увиде значај споменика културе и њихове заштите;
– сликарског поступка од припреме подлоге и потребног материјала, реализације дела, до његове
заштите;
– Негују савесност и поступност у раду и развију интересовање за технологију, технике и
методе конзервације и рестаураторске анализе;
– Негују потребу за посећивањем музеја, изложби, као и за чување културних добара и естетског
изгледа властите средине;
– Развију позитиван став према вредностима израженим у делима различитих подручја
уметности;
– Развију способност за препознавање основних својстава традиционалне, модерне и савремене
уметности.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
IV разред
(0+2 часа недељно, 0+64 часа годишње)
КОНЗЕРВАЦИЈА
Теоријска основа конзервације. Теоријски преглед и развој метода конзервације.
Чување споменика историје.
УЗРОЦИ ПРОПАДАЊА КУЛТУРНО – ИСТОРИЈСКИХ СПОМЕНИКА
Физикални, хемијски биолошки узроци.
УТВРЂИВАЊЕ ПОСЛЕДИЦА ПРОПАДАЊА
Израда пратеће документације. Доношење закључка за поступак у конзерваторском
раду. Организација конзерваторског рада.
ОТКЛАЊАЊЕ УЗРОКА ПРОПАДАЊА И ПРЕВЕНТИВА
ПОСТУПАК САНАЦИЈЕ И ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ КУЛТУРНОУМЕТНИЧКИХ СПОМЕНИКА
КОНЗЕРВАТОРСКИ ПОСТУПЦИ У КОНЗЕРВАЦИЈИ ШТАФЕЛАЈНОГ СЛИКАРСТВА
Конзервација слике на платну (рентаулажа, чишћење, китирање, пломбирање
оштећених површина) – информативно. Израда копије уметничког дела на платну.
Конзервација слике на дрвету (учвршћивање бојеног слоја, пломбирање, импрегнација,
полирање) – информативно. Израда копије уметничког дела на дасци.
КОНЗЕРВАЦИЈА ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА
Чишћење живописа, пломбирање оштећених површина и опшивање живописа –
информативно.
Прављење казеинског малтера. Поступак пломбирања.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се
наставник и ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Садржаји програма наставног предмета основи технологије и конзервацје имају
проблемски карактер.36
Решавање ликовног проблема је услов и средство за постизање трајног циља. Стога је
наставнику дата могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у
избору дидактичке припреме.
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Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи,
разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика,
корелацију са другим
образовноваспитним подручјима и домен ученичког доживљаја.
Свака методска јединица и наставна целина подразумева теоријски увод, примере из
историје уметности, демонстрацију и практичне вежбе технолошког поступка које могу бити
мањег или већег обима, изведене као експеримент или задатак у одређеним техникама, у
складу са фондом часова намењених одређеној тематској јединици. За извођење наставе
потребно је имати одговарајући кабинет за теоријски и практичан рад, адекватно опремљен
потребним материјалима, алатима и помоћним средствима.
Потребно је обезбедити сарадњу са неким од атељеа за рестаурацију и конзервацију,
да би ученици имали директан увид у послове рестаурације и конзервације. Наставни
програм посебну важност придаје наставнику који методичке поступке и облике наставног
рада конципира усаглашавајући образовне и васпитне задатке (ликовне проблеме) са
побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвате на нивоу самоиницијативе.
Наставни процес подразумева избор облика наставног рада у складу са природом
наставног процеса, али пре свега на индивидуалном којим се подстиче и усмерава на трагање
за садржајним аспектом стварања и развијање сопственог ликовног и естетског погледа на
свет.
Практична настава подразумева корелацију са свим стручним наставним предметима
у циљу повезивања и стицања основе из ове области.
У наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области
треба да сазна, на значај проучавања основе технологије и конзервације њену присутност и
улогу у прошлости и савременом окружењу. Треба инсистирати на познавање и примене
одговарајућих материјала и техника у циљу примереног постизања квалитета.
Tежити откривању суштине ликовних појава опажањем и разумевањем у процесу
практичног рада. Овим предметом кроз практичну наставу инсистирати на повезаност
теорије и праксе, значају функционалног знања у погледу развоја естетског мишљења и
примене у решавању естетских проблема кроз решавање конзерваторских захвата у области
уметничког наслеђа
Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја како би с разлогом
записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о изложбама,
музејима и споменика културе. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике
на естетско процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког
мишљења.

Т Е Х Н И К Е
З И Д Н О Г
С Л И К А Р С Т В А
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Зграфито

Свега
16

2

Фреско техника

10

3

Секо техника

32

4

Спрејеви
Таписерија, интарзија и друге традиционалне декоративне
технике
Савремене технике

2

5
6

Укупно

4
4
64
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ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета технике зидног сликарства је упознавање са техникама зидног
сликарства, овладавање вештинама и њиховим ликовним и технолошким карактеристикама.
Задаци наставе су да ученици:
–
развију интересовања за област примењеног сликарства;
–
развију свест о зидним техникама као делу шире просторне целине;
–
различитих технолошких и ликовних карактеристика зидних техника;
–
развију раднотехничку културу и потребу за естетизовањем окружења;
–
развију осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у
настави, а примењују у раду и животу;
–
развију и негују потребу за посећивањем музеја, изложби, као и за чувањем
културних добара и естетског изгледа средине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
III разред
(0+2 часа недељно, 0+70 часова годишње)
ТЕХНИКЕ ЗИДНОГ СЛИКАРСТВА
Историјски преглед. Примена зидних техника у сакралној и световној архитектури. Зидна
слика као део амбијенталне целине.
Технике зидног сликарстава – фреско, секо, витраж, мозаик, интарзија, зграфито. Ликовне
и технолошке специфичности. Преглед савремених зидних техника – мурали и графити. Подлоге
и материјали.
КОМПОЗИЦИЈА У ЗИДНИМ ТЕХНИКАМА
Условљеност композиције у зидним техникама. Монументална композиција – просторно
скраћење, деформација. Декоративност и њене одлике у ликовном изразу. Вежбе композиције
(скице) у различитим техникама.
МОЗАИК
Историјски преглед технике. Савремени приступ мозаику. Материјали, алати.
Технологија израде мозаика (инверзни и директни поступак). Израда скица. Извођење
мозаика техником одливања. Припрема картона за одливање. Одливање мозаика. Извођење
мозаика техником директног убадања – припрема зида или рама, припрема малтера.
ВИТРАЖ
Историјски преглед технике. Ликовне и техничке карактеристике. Поступак, технике,
материјали и алати. Израда скица.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Настава се изводи у атељеу са адекватном опремом, потребним материјалом и алатима.
Свака наставна тема се обрађује кроз историјски преглед – ученици упознају технолошке
и изражајне могућности сваке технике, израђују скице и идејна решења, спроводе све поступке
припреме у реализацији пројекта, изводе пројекат и користе одговарајуће алате.
Треба обезбедити извођење радова у свим техникама. У изузетним случајевима, када то
није могуће, развити концепт пројекта на нивоу скице и идејних решења.
Тежити да се део радова изведе, уради пројекат, за конкретну архитектонску,
амбијенталну, ентеријерску целину.
Наставни програм посебну важност придаје наставнику који методичке поступке и облике
наставног рада конципира усаглашавајући образовне и васпитне задатке (ликовне
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проблеме) са побуђеним интересовањем ученика да ове задатке прихвате на нивоу
самоиницијативе.
Наставни процес подразумева избор облика наставног рада у складу са природом
наставног процеса али пре свега на индивидуалном којим се подстиче и усмеравана на трагање за
садржајним аспектом стварања и развијање сопственог ликовног и естетског погледа на свет. У
наставном процесу треба наводити ученика да разуме зашто садржаје из области треба да сазна.
Ученицима треба указивати на значај проучавања основе технике зидног сликарства, њену
присутност и улогу у прошлости и савременом окружењу, инсистирати на познавању и примени
одговарајућих материјала и техника у циљу примереног постизања квалитета.
Овим предметом кроз практичну наставу указивати на повезаност теорије и праксе, у
циљу развоја естетског мишљења и примене таквог знања у решавању естетских проблема у
широком пољу ликовних и примењених уметности. Потенцирати учење по моделу из природе и
путем уметничке рецепције као једне од метода у којој нас природа и уметничко дело уводи у
облик откривања (опажањем) су претпоставке потенцијалне креативности. Треба, међутим, имати
у виду да уметничко дело није у функцији подражавања, него је оно пример решења проблема.
Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи, разноврсни,
примерени узрасту и интересовањима ученика, корелацију са другим образовноваспитним
подручјима и домен ученичког доживљаја.
Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема и афирмише стваралаштво ученика. Подржава их у раду
инсистирајући на формирању збирке радова (мапе скица студија), у време наставе води дневник и
прати развој ученика. Очувањем тежње даровитих ученика ка креативном изражавању, заједно са
овладавањем материјалом, доприноси даљем ликовном образовању.
Ученике треба наводити на разумевање и смисао садржаја програма како би с разлогом
записивали у своје дневнике одговарајућа запажања и водили разговоре о изложбама и музејима.

В И Ш Е М Е Д И Ј С К А

У М Е Т Н О С Т

За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Нарсаивно визуелне уметности

Свега
20

2

Масовни медији у визуелним уметностима

20

3

Уметност графита

4

4

Израда пројекта

20
Укупно

64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ теоријско-практичног предмета вишемедијска уметност је упознавање ученика са
савременим уметничким праксама, материјалима и медијима, као и оспособљавање за њихово
коришћење.
Задаци наставе:
- унапреде ликовни језик;
- буду оспособљени за комуникацију визуелним средствима; формирају свест о сопственом
бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз креативни рад;
- буду мотивисани да доприносе естетском и културном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу;
- развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење,
интелигенцију, емоције, имагинацију;
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- буду упознати са савременим уметничким праксама, материјалима и медијима, и оспособљени
за њихово коришћење;
- буду уведени у савремене социолошке и технолошке поступке и њихов утицај на садржај,
технике и медије којима се уметник користи и изражава;
- развију креативне способности и буду оспособљени за самостално истраживање у датом медију;
- формирају индивидуални ликовни и естетски поглед на свет;
- остваре увид у међусобни утицај различитих уметности и стварање синтезијских уметничких
дела;
- буду оспособљени за планирање, израду и одбрану уметничког пројекта;
- развију позитиван став према вредностима израженим у делима различитих подручја уметности.
НАРАТИВНОВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ
ИЛУСТРАЦИЈА И СТРИП -Развој кроз историју, однос према визуелним уметностима.
Структура стрипа (цртеж и прича, кадар, каиш). Жанрови. Новински стрип. Ауторски стрип.
Фотострип.
ФИЛМ И АНИМИРАНИ ФИЛМ -Историјат, подела, жанр. Сцена, кадар, план. Сценарио, режија,
монтажа, сценографија, костим, звук, камера, филмски трик. Storyboard.
МАСОВНИ МЕДИЈИ У ВИЗУЕЛНИМ УМЕТНОСТИМА ПРИНТ ВИДЕО УМЕТНОСТ
ДИГИТАЛНА УМЕТНОСТ И ИНТЕРНЕТ -Утицај масовних медија на уметност. Плакат,
реклама. Утицај нових технологија. Телевизија и видео арт. Однос према телевизији, развој видео
уметности као медија, експериментална кинематографија, видео инсталација. Карактер кратке
форме. Синопсис. Снимање. Монтажа.
Интерактивност, паралелна стварност, виртуелна реалност, cyber space, уметност субверзије.
Транспоновање реалности.
УМЕТНОСТ ГРАФИТА -Уметност графита као субкултура. Социолошки и ликовни аспекти.
ИЗРАДА ПРОЈЕКТА -Истраживања у/о различитом медију. Израда скица (планирање
релизације). Писање предлога пројекта (пропосал), прављење портфолија. Реализација. Одбрана,
разговор.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Увођење ученика у рад је етапа која предходи главном делу часа, чија је сврха да се наставник и
ученици припреме за реализацију задатака постављених наставном јединицом.
Свака наставна тема наставног предмета вишемедијска уметност почиње теоријским уводним
делом који се изводи уз презентацију адекватних примера анализираних са становишта
изражајних, формалноестетских, социолошких, технолошкотехничких садржаја. Део часова може
се изводити у галеријама, музејима, библиотекама, биоскопима.
Реализација овог наставног предмета подразумева повезаност са свим медијима. Наставнику дата
могућност да у складу са индивидуалним способностима буде слободан у избору дидактичке
припреме. Подстицање креативности подразумева да мотивациони садржаји буду свежи,
разноврсни, примерени узрасту и интересовањима ученика, корелацију са другим
образовноваспитним подручјима и домен ученичког доживљаја.
Ученике треба наводити на разумевање садржаја и смисла овог наставног предмета у савременом
окружењу. Примерено је упућивање ученика на повезаност са областима: филозофија,
психологија књижевност позориште.
Задаци се реализују у задатим медијима при чему се практикују знања усвојена кроз теоријски
део наставе. За поједине теме (нпр. Извођачке уметности) препоручена је само теоријска обрада.
Практичан део се може изводити после сваке методске јединице или на крају шире тематске
целине. Ученици се подстичу да развијају идеју кроз рад на скицама, а затим да истраже и
испробају одлике сваког материјала и медија, његова ограничења. и предности. У реализацији
практичног дела могу се, између осталог, користити ранији радови који би сада били додатно
обрађивани. Треба водити рачуна о могућностима реализације појединих радова у школским
просторијама. У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско
процењивање са циљем даљег развијања аперцепције, критичког и стваралачког мишљења.
Наставник треба да прати конкурсе, смотре, такмичења, обавештава и мотивише у правцу
одређеног ликовног проблема и афирмише стваралаштво ученика. Подржава их у раду
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инсистирајући на формирању збирке радова (мапе, записи, фотографије), у време наставе води
дневник и прати развој ученика.

Р А Ч У Н А Р С К А
Г Р А Ф И К А
М У Л Т И М Е Д И Ј И
За одсек Ликовни техничар
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Рачунарска графика - увод

И

Свега
2

2

Обрада цртежа на рачунару

22

3

Обрада слика на рачунару

22

4

Обрада видео записа

10

5

Израда мултимедијалне презентације

8

Укупно

64

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ предмета рачунарска графика и мултимедији је оспособљавање ученика за
коришћење графичких програма за рад са цртежима и сликама и програма за израду
презентација.
Задаци наставе су да ученици:
–
–
–
–
–
–

стекну основна знања о начину меморисања графичких објеката;
овладају вештинама за рад у одабраном програму за рад са векторском графиком;
овладају вештинама за рад у одабраном програму за рад са растерском графиком;
буду оспособљени за обраду видео материјала у изабраном програмском пакету;
стекну основна знања и вештине за израду мултимедијалних презентација;
буду упознати са основама видео записа, мотаже и постпродукције.

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
IV разред
(0+2 часа недељно, 0+64 часа годишње)
РАЧУНАРСКА ГРАФИКА
Представљање слика у рачунару. Подела графичких програма.
ОБРАДА ЦРТЕЖА НА РАЧУНАРУ
Радно окружење. Цртање и обликовање. Трансформације објеката. Коришћење текста.
Слојеви. Специјални ефекти. Глобални преглед цртежа. Штампање цртежа.
ОБРАДА СЛИКА НА РАЧУНАРУ
Радно окружење. Рад са селекцијама. Рад са сликама. Цртање и бојење. Рад са стиловима.
Рад са текстом. Скенирање, дигитални фото апарат. Слојеви. Филтери.
ИЗРАДА МУЛТИМЕДИЈАЛНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Презентације. Радно окружење. Основни елементи презентације. Текстуални део
презентације. Додавање графике и звука. Додавање видео формата. Сложене презентације.
ОБРАДА ВИДЕО ЗАПИСА
Шта је дигитална монтажа. Креирање и рад видео клиповима. Кодеци – увод. Компресија
видео записа. Видео ефекти. Пост продукција. Рад са сликом, звуком, музиком, титловима.
Могућности сложенијих програма за монтажу слике и звука.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Свака наставна тема се у уводном делу обрађује теоријски, кроз објашњење конкретног
програмског окружења и његове примене у пракси. Кроз наставне теме неопходно је остварити
корелацију са другим предметима, односно указати на практичну примену рада у програмским
окружењима.
Садржај програма се остварује на следећи начин:
 Свака настава тема обрађује се кроз конкретне примере (задатке). Задаци су
конципирани по принципу корак по корак, односно ученика постепено воде ка крајњем циљу.
 Задаци се реализују на рачунару, у адекватно опремљеном кабинету, где ученици раде
задатке уз помоћ наставника. Треба обезбедити да за једним рачунаром ради највише два
ученика.
 Након сваке завршене наставне јединице од ученика се очекује да могу самостално да
раде, лако се сналазе у презентованом програмском окружењу и решавају постављене задатке.
У оквиру тематских целина Обрада цртежа на рачунару и Обрада слика на рачунару
ученицима треба представити различите изворе дигиталних слика. Почети од креирања
једноставних цртежа, затим објаснити сликање екрана и обраду тако добијених слика. Након тога
треба демонстрирати поступак скенирања и фотографисања дигиталним фотоапаратом.
Омогућити свим ученицима да стекну практично искуство у раду са скенером и
дигиталним фотоапаратом. Поновити кроз вежбу преузимање слика са интернета.
Посебну пажњу посветити начинима обраде слика и детаљно објаснити промену
димензија и резолуције слике, селекцију, копирање и одсецање делова слике, подешавање
осветљења и колорита слике. За обраду ове теме суштински је важно да ученици усвоје сазнања о
типовима записа дигиталних слика. Обрадити актуелне формате слика (BMP, GIF, ЈPEG, ТIF).
Разјаснити појмове битмапирана и векторска графика и особине појединих формата. Обавезно
ученике научити да разликују различите типове записа дигиталних слика и да врше конверзију из
једног формата у други. Кроз вежбу показати ученицима како се врши припрема слика за
штампу, екрански приказ и објављивање на интернет странама.
У програмским пакетима за обраду цртежа и слике обрадити следеће области: величина и
резолуција слике, креирање нових слика, отварање и увођење слика, радни простор, палете са
алаткама, подешавање осветљења, контраст, боје, оштрина слика, слојеви слика, коришћење
филтера за специјалне ефекте, припрема слика за Wеb (оптимизација), излазни формати.
Препоручује се наставнику да област Обрада слика на рачунару релизује у програмима
PhotoShop или Gimp, а Обраду цртежа на рачунару у програмима Corel Draw или InkScape. Треба,
такође, укључити и друге програме који се уклапају у тему.
ПРАКТИЧНА НАСТАВА
Циљ практичне наставе је стицање теоријских и практичних знања и њихову примену
областиима ликовних и примењених уметности.
Задаци наставе су да ученици:
- упознају и овладају ликовним језиком, ликовним појмовима, изражајним могућностима,
цртачким, сликарским, вајарским и графичким традиционалним и савременим материјалима и
техникама у циљу припреме израде матурског рада;
- повежу теоријски програмски садржај и његову примену у пракси;
- развију индивидуалност ликовног израза, стваралачких и креативних способности;
- развију способност анализе и синтезе, критичког мишљења, мотивацију и истрајност у
раду.
-
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Блок настава

Свега
60
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Укупно
60
Практична настава подразумева предматурску праксу, као припрему за матурски испит.
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САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Акт
Боја
Укупно

Свега
100
28
128

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је:
– Оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разнoврсним цртачким и
сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.
Задаци наставе су да ученици:
– повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
– негују особеност у визуелном изражавању;
– развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење,
интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију
ока и руке;
– формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба
кроз креативни рад;
– формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање;
– формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких
творевина и националне и светске културне баштине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
АНАТОМИЈА ЉУДСКОГ ТЕЛА
Људски скелет као чврста носећа конструкција са наглашеном анатомском и ликовном
структуром. Целине и делови људског скелета. Мускулатура тела.
АКТ
Пропорција и покрет. Анализа карактера акта.
КОНТРАПОСТ
Линија теже стојеће фигуре.
КРОКИ
ЈЕДИНСТВО ФИГУРЕ И ПРОСТОРА
Фигура у простору. Композиција, анализа планова.
БОЈА
Геометрија као елеменат сликарске структуре. Хармонија и контраст. Ритам и равнотежа боја.
Жаришно тежиште и акценат на слици.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
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Задаци предмета цртање и сликање се остварују кроз практичан рад ученика, који анализира,
студира и дефинише, по моделу или узорку, примењујући знања из области теорије ликовних
елемената, историје уметности и области естетике. У овом процесу нарочито треба подстицати
креативне и стваралачке способности ученика.
Свака наставна јединица логично се наставља на претходну и повезује са следећом. Ради
успешнијег овладавања ликовном материјом, а у зависности од тежине задатка, сваку методску
јединицу треба обрађивати неколико радних недеља. Наставник самостално планира број часова
по наставној јединици. Тежити да ученик вербализује свој креативни и радни процес са циљем
развијања способности изражавања сопственог мишљења, самовредновања и естетске анализе,
као и провере усвајања ликовне терминологије.
За непосредне ликовне поставке користити гипсане одливке, живе моделе, жичана и пуна
геометријска тела, употребне предмете, драперије, елементе биљног и животињског света.
Користити визуелна наставна средства – репродукције уметничких дела, презентације и др.
Такође, треба подстицати ученике да, самостално или у групи, истраже и пронађу информације
везане за наставни садржај.
Радове реализовати у разноврсним техникама, форматима и приступу (поред студија, неговати
форму малог цртежа, крокија, ликовног експеримента). Оквирни формат за студију је 70x100cm.
Садржај и методе рада заснивају се на специфичности ликовног образовања и васпитања, због
чега се примењују метода индивидуалне наставе, коректура, критика и естетска анализа.
Градиво треба тако испланирати да се постипне виши ниво опажања, способност примања
ликовних информација, одговарајући ниво разумевања ликовних законитости и поступности у
ликовној грађи.
Методске поступке и облике рада тако конципирати како би се побудила интересовања ученика,
односно њихови ликовни емотивни доживљаји. Ученици треба да решавају задатке
индивидуалним ликовним изразом.

О Б Л И К О В А Њ Е

Т Е К С Т И Л А

За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Декоративна тканина

Свега
84

2

Tепих

70

3

Тканина на задату тему

77

Укупно
224
Годишњи фонд је 224 часова редовне наставе , што је недељно 7 часа
Начин остваривања програма: настава се реализује у радионици за текстил, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су
репродукције, примери ранијих генерација. Професор активно учествује у раду на задацима
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања о дизајну текстила и принципима
креативног површинског обликовања и оспособљавање за самостално дизајнирање текстила
различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени да транспонују облике из природе и уметности у стилизоване дезене
примењиве на различите врсте тканина;
– примењују ликовне законитости, традиционалне и савремене медије, технике и
материјале у дизајнирању различитих врста тканина;
– самостално одаберу и примене ликовноестетска решења у складу са функционалним и
производним захтевима;
236

– развију стваралачко и критичко мишљање, визуелно опажање и памћење, моторику,
естетске критеријуме, истрајност и доследност у раду;
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену,
самопроцену и презентацију радова, за тимски рад и самостално проналажење и коришћење
информација из различитих извора;
– повезују и примењују стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
– буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно усавршавање;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне средине.
IV разред
(0+7 часова недељно, 0+224 часа годишње)
ДЕКОРАТИВНА ТКАНИНА
Мебл штоф, драперија, завеса, ролетна, постељина, прекривач. Израда идејних решења
према функцији и намени тканине. Израда пројекта.
ТЕПИХ
Израда идејних решења и пројекта према начину израде и примене у ентеријеру.
ТКАНИНА НА ЗАДАТУ ТЕМУ
Израда идејних решења и пројеката.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У другом разреду, настава се реализује кроз индивидуални рад уз примену метода
дискусије, демонстације, аудиовизуелнх приказа и практичног рада.
Задаци захтевају примену стечених знања из предмета теорија форме, цртање и сликање,
историја уметности. При реализацији задатака ученици се подстичу на примену различитих
ликовних техника у изради идејних решења.
У трећем разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију, демонстацију
и аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује индивидуалним практичним радом уз
примену адекватних компјутерских програма. Реализација задатака подразумева примену
стечених знања на предметима обликовање текстила II, теорија форме, обликовање одевања,
штампа текстила, ткање текстила и психологија.
У четвртом разреду, садржаји се релизују кроз теоријска предавања, дискусију,
демонстацију и аудиовизуелни приказ. Већи део програма се реализује кроз индивидуалн
практичан рад уз примену адекватних компјутерских програма. Због хоризонталне и вертикалне
повезаности са наставним садржајима предмета штампа текстила, ткање текстила, обликовање
одевања и технологија текстила, задаци захтевају свеобухватан приступ у креирању идејних
решења.

О Б Л И К О В А Њ Е

О Д Е В А Њ А

За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Колекција од задатих тканина

Свега
21

2

Транспоновање наронде ношње

18

3

Сценски костим

18

4

Транспоновање историјског костима

21

5

Колекција на задату тему

18
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Укупно
96
Годишњи фонд је 96 часова редовне наставе , што је недељно 3 часа
Начин остваривања програма: настава се реализује у радионици за текстил, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су
репродукције, примери ранијих генерација. Професор активно учествује у раду на задацима.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је стицање функционалних знања о обликовању одевних предмета, костима,
обуће и додатних детаља и оспособљавање за самостално дизајнирање одевних предмета и
костима различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну функционална знања о обликовању одевних предмета, обуће, допунских детаља и
сценског костима, о законитостима модних промена и процесу производње одеће;
– примењују ликовне законитости, традиционалне и савремене медије, технике и
материјале у дизајнирању одевних предмета и костима различитих намена;
– самостално одаберу и примене ликовноестетска решења у складу са функционалним и
производним захтевима;
– буду оспособљени за адекватно одабирање материјала и рационално коришћење
материјала, енергије и времена;
– формирају одговоран однос према роковима и радним обавезама;
– развију стваралачко и критичко мишљање, визуелно опажање и памћење, моторику,
естетске критеријуме, истрајност и доследност у раду,
– негују индивидуални ликовни израз;
– буду оспособљени за ефикасну визуелну и вербалну комуникацију, за процену,
самопроцену и презентацију радова, за тимски рад и самостално проналажење и коришћење
информација из различитих извора;
– повезују и примењују стечена знања и вештине у настави других стручних предмета;
– буду мотивисани за истраживање, експериментисање и целоживотно усавршавање;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне средине.
IV разред
(0+3 часа недељно, 0+96 часова годишње)
КОЛЕКЦИЈА ОД ЗАДАТИХ ТКАНИНА
Одећа за све намене и годишња доба рађена према узорцима материјала.
ТРАНСПОНОВАЊЕ НАРОДНЕ НОШЊЕ
Транспоновање народне ношње у савремени костим.
Одећа за све намене и годишња доба. Обућа и допунски детаљи.
СЦЕНСКИ КОСТИМ
Костим за комедију, драму, оперу и балет према предлошку историјског костима.
ТРАНСПОНОВАЊЕ ИСТОРИЈСКОГ КОСТИМА
Транспоновање задатог историјског костима у колекцију савремене одеће за све намене
и годишња доба. Обућа и допунски детаљи.
КОЛЕКЦИЈА НА ЗАДАТУ ТЕМУ
Колекција одеће за све намене и годишња доба. Обућа и допунски детаљи.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Концепција програма захтева континуирани рад у дужем периоду.
Обликовање одевања је у директној корелацији са предметима обликовање текстила,
штампа текстила и ткање текстила, да би ученици имали могућност да користе сопствене пројекте
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и узорке одевних тканина као основу за обликовање одевних предмета. Свака од наставних
тема рашчлањена је на више наставних јединица које се углавном поклапају са фазама рада на
задатку – вежби, прате задатак од задавања теме, преко идејних скица, до дефинитивних
пројеката уз сталну индивидуалну и колективну корекцију. Тиме се постиже да се теоријски и
практични садржаји програма у току рада стално преплићу и допуњују.
Програм се реализује теоријски (коришћењем аудиовизуелних приказа, демонстацијом,
дискусијом) и практично (кроз задатке, кроз индивидуални и тимски рад уз коришћење
адекватних компјутерских програма).

Ш Т А М П А

Т Е К С Т И Л А

За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
ШТАМПАЊЕ УНИКАТНОГ ТЕКСТИЛА
1

2
3
4

Бојење тканине „тајдај― техником
Штампа помоћу печата – калупа (модела).
СЛИКАЊЕ УНИКАТНОГ ТЕКСТИЛА
ТРАНСФЕР ШТАМПА
ШТАМПАНИ ДЕЗЕН НА ЗАДАТУ ТЕМУ

Свега
30

30
6
30

Укупно
96
Годишњи фонд је 96 часова редовне наставе , што је недељно 3 часа
Начин остваривања програма: настава се реализује у радионици за текстил, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су
репродукције, примери ранијих генерација. Професор активно учествује у раду на задацима.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање за дизајн и штампу текстила различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају техничкотехнолошке процесе штампе (помоћу калупа – модела, ситофилмске,
роло и ротационе, трансфер штампе);
– буду оспособљени за самосталан рад на комплетној припреми израде штампаног текстила
и спровођењу ликовних и естетскх вредносги при реализацији креације;
– самостално креирају тканине према њиховој намени и примењују знања о различитим
штампарским техникама у изради дезена;
– унапреде естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање дизајнерских остварења;
– развију и унапреде стваралачко мишљење, визуелно опажање, истрајност, доследност и
одговорност у раду;
– буду оспособљени за самосталан и тимски рад;
– формирају одговоран однос према здрављу, очувању радне и животне средине;
– буду оспособљени да стечена знања и вештине повежу и примењују у настави других
стручних предмета;
–

буду мотивисани за целоживотно самоусавршавање.
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IV разред
(0+3 часа недељно, 0+96 часова годишње)
ШТАМПАЊЕ УНИКАТНОГ ТЕКСТИЛА
Бојење тканине „тајдај― техником.
Штампа помоћу печата – калупа (модела).
СЛИКАЊЕ УНИКАТНОГ ТЕКСТИЛА
Сликање на свили.
ТРАНСФЕР ШТАМПА
Израда и прилагођавање идејног решења техници трансфер штампе.
Практична примена трансфер штампе.
ШТАМПАНИ ДЕЗЕН НА ЗАДАТУ ТЕМУ
Израда и прилагођавање идејног решења задатој теми.
Избор технике штампе, реализације припреме и њена практична примена.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У трећем разреду ученик стиче теоријска знања о технолошком процесу штампања
тканине, која практично примењује на часовима вежби. У току изучавања садржаја предмета
штампа текстила ученици се упознају са техничкотехнолошким процесом штампе и
оспособљавају се за практичан самосталан или тимски рад. Ученици стичу знања и вештине о
системима и начинима штампања тканина и да правилно обрађују и бирају материјале на којима
се штампа.
У четвртом разреду, ученици кроз практичан рад обављају техничку припрему за
реализацију својих идејних решења. Практична настава се изводи у оквиру индивидуалног и
тимског рада ученика на појединачним конкретним задацима. Концепција задатака је таква да од
ученика захтева примену што већег броја стечених знања и вештина.

Т К А Њ Е
За одсек Teхничар дизајна текстила
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Уникатна ткана одевна тканина
Ткана декоративна тканина
2
3

Израда филца

Свега
36
36
34

Укупно
Годишњи фонд је 96 часова редовне наставе , што је недељно 3 часа

96

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета ткање текстила је стицање функционалних знања о технологији текстила
и оспособљавање за самостално дизајнирање тканина према намени.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну функционална знања о технолошком процесу ткања;
– упознају основне врсте разбоја и различите народне технике ткања;
– самостално креирају и реализују идејно решење за ткани текстил;
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– буду оспособљени да стечена знања и вештине повежу и примењују у настави других стручних
предмета;
– унапреде естетске критеријуме, визуелно опажање, имагинацију, стваралачко мишљење и
моторику;
– буду оспособљени за самостални и тимски рад;
– формирају одговоран однос према очувању здравља, радне и животне средине;
– буду мотивисани за целоживотно самоусавршавање.
Избор предива према намени тканине. Премотавање и сновање основе (ширинско сновање,
сновање у пантљикама). Постављање основе на разбој, врсте увода и увођење основе у ните и
брдо.
IV разред
(0+3 часа недељно, 0+96 часова годишње)
УНИКАТНА ТКАНА ОДЕВНА ТКАНИНА
Израда узорака на задату тему комбиновањем различитих преплетаја и народних техника ткања.
ТКАНА ДЕКОРАТИВНА ТКАНИНА
Израда тканих узорака.
ИЗРАДА ФИЛЦА
ЖАКАР ТКАНИНА
Принцип рада жакар разбоја. Израда идејног решења и ткачке шеме.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програмски садржај предмета ткање текстила реализује се кроз теоријска предавања уз
неопходну употребу аудиовизуелних приказа, демонстацију и дискусије. Већи део програма
реализује се кроз практичан индивидуалан или тимски рад на задацима.
Задаци које ученици релизују подразумевају примену знања и вештина стручних предмета:
преплетаји тканина, технологија текстила, обликовање текстила.
На предмету ткање текстила, задаци који се реализују у четвртом разреду захтевају креативну
практичну примену и знања стечена у оквиру предмета преплетаји тканина, технологија текстила,
обликовање текстила и обликовање одевања.

П Р Е Д М А Т У Р С К А
о д с е к
Ред.
број
1

T e х н и ч а р

П Р А К С А

д и з а ј н а

з а
т е к с т и л а

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Блок настава

Укупно
Рад на задацима за матурски рад.

Свега
60
60
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Ц Р Т А Њ Е

И

С Л И К А Њ Е

Т е х н и ч а р
Ред.
број
1
2

д и з а ј н а

з а
о д с е к
г р а ф и к е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Акт
Боја

Свега
90
38
128

Укупно
Годишњи фонд је 128 часова редовне наставе , што је недељно 4 часа
Начин остваривања програма: настава се реализује усали за цртање и сликање, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су
репродукције, примери ранијих генерација. Професор активно учествује у раду на задацима.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је:
- Оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разнoврсним цртачким и
сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.
Задаци наставе су да ученици:
- повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
- негују особеност у визуелном изражавању;
- развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење,
интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и
руке;
- формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз
креативни рад;
- формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање;
- формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких
творевина и националне и светске културне баштине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
IV разред
(0+4 часа недељно, 0+128 часова годишње)
АНАТОМИЈА ЉУДСКОГ ТЕЛА
Људски скелет као чврста носећа конструкција са наглашеном анатомском и ликовном
структуром. Целине и делови људског скелета. Мускулатура тела.
АКТ
Пропорција и покрет. Анализа карактера акта.
КОНТРАПОСТ
Линија теже стојеће фигуре.
КРОКИ
ЈЕДИНСТВО ФИГУРЕ И ПРОСТОРА
Фигура у простору. Композиција, анализа планова.
БОЈА
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Геометрија као елеменат сликарске структуре. Хармонија и контраст. Ритам и равнотежа боја.
Жаришно тежиште и акценат на слици.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Задаци предмета цртање и сликање се остварују кроз практичан рад ученика, који анализира,
студира и дефинише, по моделу или узорку, примењујући знања из области теорије ликовних
елемената, историје уметности и области естетике. У овом процесу нарочито треба подстицати
креативне и стваралачке способности ученика.
Свака наставна јединица логично се наставља на претходну и повезује са следећом. Ради
успешнијег овладавања ликовном материјом, а у зависности од тежине задатка, сваку методску
јединицу треба обрађивати неколико радних недеља. Наставник самостално планира број часова
по наставној јединици. Тежити да ученик вербализује свој креативни и радни процес са циљем
развијања способности изражавања сопственог мишљења, самовредновања и естетске анализе,
као и провере усвајања ликовне терминологије.
За непосредне ликовне поставке користити гипсане одливке, живе моделе, жичана и пуна
геометријска тела, употребне предмете, драперије, елементе биљног и животињског света.
Користити визуелна наставна средства – репродукције уметничких дела, презентације и др.
Такође, треба подстицати ученике да, самостално или у групи, истраже и пронађу информације
везане за наставни садржај.
Радове реализовати у разноврсним техникама, форматима и приступу (поред студија, неговати
форму малог цртежа, крокија, ликовног експеримента). Оквирни формат за студију је 50x70cm у
првој и другој години, а 70x100cm у трећој и четвртој.
Садржај и методе рада заснивају се на специфичности ликовног образовања и васпитања, због
чега се примењују метода индивидуалне наставе, коректура, критика и естетска анализа.
Градиво треба тако испланирати да се постипне виши ниво опажања, способност примања
ликовних информација, одговарајући ниво разумевања ликовних законитости и поступности у
ликовној грађи.
Методске поступке и облике рада тако конципирати како би се побудила интересовања ученика,
односно њихови ликовни емотивни доживљаји. Ученици треба да решавају задатке
индивидуалним ликовним изразом.

О Б Л И К О В А Њ Е

Г Р А Ф И К Е

За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
Ликовно- графичко интегрално обликовање једног предузећа
1
(заштитни знак)
2
Ликовно- графичко решење заштитног знака

Свега
28
28

3

Ликовно- графичко решење логотипа

28

4

Ликовно- графичко решење пословних папира

28

5

Ликовно-графичка примена знака на возилима

28

6

Ликовно- графичко решење огласа

28

7

Ликовно- графичко решење зидног календар

28

8

Ликовно- графичко решење каталога

28

Укупно

224
243

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе обликовања графике је стицање функционалних знања о обликовању
графике и оспособљавање за самостално дизајнирање графичких решења различитих намена.
Задаци наставе су да ученици:
– буду упознати са основним законитостима графичког обликовања;
– буду оспособљени за самостално ликовно изражавање – стварање, традиционалним и савременим
материјалима и техникама у подручју графичког дизајна;
– формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање уметничких дела, сопствених и радова других;
– повежу стечена знања и вештине у области графичког дизајна са осталим ликовним подручјима;
– развију критичност, радозналост; склоност да постављају питања, дискутују, изражавају и бране
своје ставове;
– буду мотивисани да одступају од рутинских поступака, да елементе искуства и стечена знања
реструктуишу и стављају у нове односе, као и да проналазе оригинална решења у свом ликовнографичком
изражавању и стварању у подручју графичког дизајна;
– самостално проналазе и систематизују информације из различитих извора;
– буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у будућем занимању и
свакодневном животу;
– развију и унапреде креативност кроз посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно
мишљење, емоције, машту, координацију ока и руке;
– буду мотивисани да доприносе естетском и луктурном начину живљења у свом природном и
друштвеном окружењу.

IV разред
(0+7 часова недељно, 0+224 часа годишње)
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЗАШТИТНОГ ЗНАКА
Пројектовање и извођење заштитног знака за одређене фирме или манифестације. Знак се
пројектује и изводи у варијантама конструкције, позитиву, негативу, боји, пластично решење и
као три пропорционална решења смањења. Једнобојна и двобојна решења у стандарним
форматима.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЛОГОТИПА
Пројектовање и извођење логотипа уз заштитни знак. Логотип се пројектује у позитиву,
негативу и три различита смањења. Једнобојна и двобојна смањења стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ НОВИНСКОГ ОГЛАСА И ТВ ТЕЛОПА
Пројектовање и извођење огласа из рекламно пропагандне области.
Оглас треба да садржи све потребне елементе стандарног огласног решења. Вишебојна
решења различитих стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЗИДНОГ КАЛЕНДАРА
Пројектовање и извођење типског листа зидног календара. Лист треба да садржи
илустрацију, календарски део за један, два или највише три месеца и све потребне податке о
оглашивачу на календару. Вишебојна решења различитих стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПРОСПЕКТА
Пројектовање и извођење шест или осам страна проспекта са свим одговарајућим
елементима проспекта. Вишебојна решења различитих стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПОСЛОВНИХ ПАПИРА
Пројектовање и извођење примене знака и логотипа са одговарајућим функционалним
подацима на пословним папирима. Пројектовање и извођење пословног писма, коверте, мапе –
фасцикле и визит карте.
Вишебојна решења стандарних формата.
244

ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛИКА ФИРМЕ НА РАЗНОРОДНИМ
ЕЛЕМЕНТИМА
Функционална примена знака и логотипа са одговарајућим елементима на различитим
задацима. Вишебојна решења стандарних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА / КАТАЛОГА /
Пројектовање и извођење каталога обима – прва и последња страна корица и четири
типске странице са свим потребним елементима.
Вишебојна решења различитих стандарних формата.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У току изучавања програма највећи део треба реализовати преко конкретних задатака у
оквиру којих се ученици оспособљавају за самосталан рад, тимски рад и графичко обликовање у
свим основним областима графичког обликовања.
Излагање треба да буде фронтално. Ученици, преко уводних предавања, општих или
предавања везаних за одређене задатке, уз коришћење визуелних средстава карактеристичних за
програмску материју, односно јединицу, треба да се упознају са битним карактеристикама,
проблемима и могућим начинима њиховог решавања. Након тога треба да следе задаци који могу
бити и индивидуални, заједнички или групни, што зависи од сложености наставне материје,
односно, задатка.
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење
ученика у решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом
ће се ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови,
морају се јасно објаснити.
Треба водити рачуна да сложеноет задатака буде поступна, да одговара узрасту ученика.
Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике извођења и сва
техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду слике и вектора, за
савремено извођење графичких радова.
При реализацији програма треба се ослањати на знања која су ученици стекли у оквиру
цредмета теорија форме, цртање и сликање, писмо, фотографија и штампе и графички дизајн.
Сваки задатак, да би се успешно реализовао, треба да садржи обавезне и тачно одређене
ликовноестетске захтеве, прецизно разрађену методологију рада, наведене све
техничкотехнолошке захтеве.
Практични део наставе треба да се преплиће са теоријским, да га допуњује, илуструје и
утврђује.
За решавање задатака ученици треба да користе читав низ информација добијених било
кроз медије, глобалну мрежу или из штампаног материјала, зато је потребно развијати сталан
критичан однос ученика и смисао за селективност информација.
Рад са ученицима треба да буде индивидуалан.
У току рада на пројектовању задатка потребно је фронтално и индивидуално кориговати
опште, групне или индивидуалне недостатке на пројекту или давати потребна допунска
објашњења која су у оваквој врсти наставне праксе неопходна. Сви задаци од пројектовања —
скице, преко цртежа изведеног, пројекта, техничких цртежа и остале техничкотехнолошке
документације, треба да имају и одређено време у оквиру кога их треба успешно реализовати.
Тако ће се постићи да сваки ученик усклади темпо рада и научи да рационално користи време
дато за обављање одређеног задатка. Због тога су потребне сталне интервенције професора и
праћење рада сваког ученика по фазама задатка.
Обратити пажњу на склоност ученика за начин пројектовања, индивидуалне идеје, начин и
извођење задатка или технику извођења. Посебну пажњу такође треба обратити хендикепираним
ученицима.
Треба развијати личне афинитете сваког ученика за посебно ликовно осећање које је ван
уобичајених норми, односно просека.
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По обављеном задатку, односно једног или више задатака, потребно је да се заједничком
анализом ученика и професора, путем дијалога дође до утврђених вредности и идејноликовних и
техничкотехнолошких детаља задатка одређене програмске јединице. Оваквом анализом ученици
се оспособљавају да самостално и стручно посматрају и анализирају и свој и туђи пројекат и
доносе одређене закључке.

Г Р А Ф И К А

К Њ И Г Е

За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Ликовно-графичко решење књиге (типографско решење)
Ликовно-графичко решење књиге
2
Опрема књиге – белетристика – комплет
Ликовно-графичко решење књиге
3
Дечија књига
4
Ликовно – графичко решење часописа или листа
Ликовно-графичко решење књиге
5
Библиофилско издање књиге
Укупно

Свега
24
28
28
24
24
128

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе графика књиге је стицање функционалних знања о обликовању књига
различитих области.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени за ликовнографичко и типографско обликовање књига из различитих
области: белетристике, поезије, научне и образовне литературе и свих других области
литературе;
– овладају техником и технологијом обликовања књиге.
IV разред
(0+4 часа недељно, 0+128 часова годишње)
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ (КАО ТИПОГРАФСКО РЕШЕЊЕ)
Књига из области поезије и прозе. Пројектовање и извођење корица, насловне стране и
две типске странице са свим потребиим елементима. Једнобојна и двобојна решења различитих
стандардних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ
Књига из области прозе, као типско решење за целокупна дела једног аутора.
Пројектовање и извођење корица, нултог табака и две типске странице са свим потребним
елементима. Вишебојна решења књига различитих стандардних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ
Књига из области прозе и поезије за децу. Пројектовање и извођење корица, насловне
стране и две типске странице са свим потребним елементима. Вишебојна решења књиге
различитх стандардних формата.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ЧАСОПИСА ИЛИ ЛИСТА
Часописи различите садржине или листови различите садржинске тематике са ређом
периодиком. Пројектовање корица и две типске странице часописа илл наслоане стране, листова,
са комплетним извођењем. Двобојна и вишебојна решења различитих стандардних формата.
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ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ КЊИГЕ
Монографије. Пројектовање и извођење корица, нултог табака и четири типске странице
монографнје. Вишебојна решења монографије различитих стандардних формата.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење
ученика у решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом
ће се ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови,
морају се јасно објаснити.
Треба водити рачуна да сложеност задатака буде поступна, да одговара узрасту ученика.
Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике извођења и сва
техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду слике и вектора, за
савремено извођење графичких радова.
Сваки задатак, да би се успешно реализовао, треба да садржи обавезне и тачно одређене
ликовноестетске захтеве, прецизно разрађену методологију рада, наведене све
техничкотехнолошке захтеве.
Практични део наставе треба да се преплиће са теоријским, да га допуњује, илуструје и
утврђује.
За решавање задатака ученици треба да користе читав низ информација добијених било
кроз медије, глобалну мрежу или из штампаног материјала, зато је потребно развијати сталан
критичан однос ученика и смисао за селективност информација.
Рад са ученицима треба да буде индивидуалан.
Треба развијати личне афинитете сваког ученика за посебно ликовно осећање које је ван
уобичајених норми, односно просека.
По обављеном задатку, односно једног или више задатака, потребно је да се заједничком
анализом ученика и професора, путем дијалога дође до утврђених вредности и идејноликовних и
техничкотехнолошких детаља задатка одређене програмске јединице.

П Л А К А Т
За одсек Техничар дизајна графике
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Филмски плакат
Рекламно – пропагандни плакат (туристички, спортски,
2
здравствени)
Културолошки плакат-пригодни плакат (ликовна, музичка,
3
позоришна, историјска манифестација)…
Плакат као билборд за индустријски производ (фармација,
4
козметика, кућни апарати)
5
Ангажовани плакат (екологија, наркоманија, тероризам…)

Свега
30
30
35
30
35

160
Укупно
Годишњи фонд је 160 часова редовне наставе , што је недељно 5 часова.
Начин остваривања програма: настава се реализује у рачунарском кабинету, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су
репродукције, примери ранијих генерација. Професор активно учествује у радионичарском раду.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе предмета плакат је оспособљавање за дизајн и израду плаката.
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Задаци наставе су да ученици:
– овладају традиционалним и савременим техникама обликовања плаката;
– буду оспособљени за самостално дизајнирање плаката различитих садржина и намене;
– повезују и примењују знања и вештине стечене у настави других стручних предмета;
– развију стваралачко мишљење, визуелно опажање и памћење, естетске критеријуме,
моторику, истрајност и одговорност;
– буду мотивисани за самостално истраживање, експериментисање, проналажење и
коришћење информација из различитих извора и праћење савремених трендова и технолошких
достигнућа;
– формирају одговоран однос према заштити здравља, радне и животне околине.
IV разред
(0+5 часова недељно, 0+160 часова годишње)
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Словно типографско решење, пун колор, извођење и реализација у Photoshopu
Тема из области културе. Формат – 35x50 и 50x70 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Извођење и реализација у Photoshopu.
Тема из области туризма, здравства и спорта. Формат – 50x70 и 70x100cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Извођење и реализација у Photoshopу или сликана студија.
Тема из области културе. Формат – 50x70 и 70x100cm .
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Извођење и реализација у Photoshopу или сликана студија.
Тема из области екологије. Формат – 50x70 cm.
ЛИКОВНОГРАФИЧКО РЕШЕЊЕ ПЛАКАТА
Извођење и реализација у Photoshopу или сликана студија.
Тема из области пропагадних манифестација. Формат – 50x70 cm.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
При постављању задатака мора се водити рачуна да је његов превасходни циљ увођење
ученика у решавање проблема из праксе, односно да буде заступљена она проблематика са којом
ће се ученици сусретати на радном месту. У свим задацима у којима се појављују нови појмови,
морају се јасно објаснити.
Треба водити рачуна да сложеност задатака буде поступна, да одговара узрасту ученика.
Приликом извођења задатака треба настојати да ученици користе све технике извођења и сва
техничка помагала, као што су апликативни рачунарски програми за обраду слике и вектора, за
савремено извођење графичких радова.
Сваки задатак, да би се успешно реализовао, треба да садржи обавезне и тачно одређене
ликовноестетске захтеве, прецизно разрађену методологију рада, наведене све
техничкотехнолошке захтеве.
Практични део наставе треба да се преплиће са теоријским, да га допуњује, илуструје и
утврђује.
За решавање задатака ученици треба да користе читав низ информација добијених било
кроз медије, глобалну мрежу или из штампаног материјала, зато је потребно развијати сталан
критичан однос ученика и смисао за селективност информација.
Рад са ученицима треба да буде индивидуалан.
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Треба развијати личне афинитете сваког ученика за посебно ликовно осећање које је ван
уобичајених норми, односно просека.
По обављеном задатку, односно једног или више задатака, потребно је да се заједничком
анализом ученика и професора, путем дијалога дође до утврђених вредности и идејноликовних и
техничкотехнолошких детаља задатка одређене програмске јединице.

П Р Е Д М А Т У Р С К А
о д с е к
Ред.
број
1

Т е х н и ч а р

П Р А К С А

д и з а ј н а

з а
г р а ф и к е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Блок настава

60

Укупно
Рад на задацима за матурски рад.

Ц Р Т А Њ Е

Свега

И

60

С Л И К А Њ Е

т е х н и ч а р
д и з а ј н а
е н т е р и ј е р а
и
и н д у с т р и ј с к и х
п р о и з в о д а

Ред.
број
1
2

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Акт
Боја
Укупно

Свега
67
29
96

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је:
-

Оспособљавање ученика за самостално ликовно изражавање разнoврсним цртачким и
сликарским техникама и медијима и развијање и унапређивање креативности.

Задаци наставе су да ученици:
- повезују знања из уметничког наслеђа и теорије уметности са њиховом применом;
- негују особеност у визуелном изражавању;
- развију и унапреде посматрање, опажање, визуелно мишљење, дивергентно мишљење,
интелигенцију, способност анализе и синтезе, емоције, машту, моторику, координацију ока и
руке;
- формирају свест о сопственом бићу, потребама и могућностима задовољавања тих потреба кроз
креативни рад;
- формирају естетске критеријуме и буду оспособљени за самосталну анализу и естетско
процењивање;
- формирају позитиван став према процесу уметничког стварања и очувању уметничких
творевина и националне и светске културне баштине.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
IV разред
(0+4 часа недељно, 0+128 часова годишње)
АНАТОМИЈА ЉУДСКОГ ТЕЛА
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Људски скелет као чврста носећа конструкција са наглашеном анатомском и ликовном
структуром. Целине и делови људског скелета. Мускулатура тела.
АКТ
Пропорција и покрет. Анализа карактера акта.
КОНТРАПОСТ
Линија теже стојеће фигуре.
КРОКИ
ЈЕДИНСТВО ФИГУРЕ И ПРОСТОРА
Фигура у простору. Композиција, анализа планова.
БОЈА
Геометрија као елеменат сликарске структуре. Хармонија и контраст. Ритам и равнотежа боја.
Жаришно тежиште и акценат на слици.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Задаци предмета цртање и сликање се остварују кроз практичан рад ученика, који анализира,
студира и дефинише, по моделу или узорку, примењујући знања из области теорије ликовних
елемената, историје уметности и области естетике. У овом процесу нарочито треба подстицати
креативне и стваралачке способности ученика.
Свака наставна јединица логично се наставља на претходну и повезује са следећом. Ради
успешнијег овладавања ликовном материјом, а у зависности од тежине задатка, сваку методску
јединицу треба обрађивати неколико радних недеља. Наставник самостално планира број часова
по наставној јединици. Тежити да ученик вербализује свој креативни и радни процес са циљем
развијања способности изражавања сопственог мишљења, самовредновања и естетске анализе,
као и провере усвајања ликовне терминологије.
За непосредне ликовне поставке користити гипсане одливке, живе моделе, жичана и пуна
геометријска тела, употребне предмете, драперије, елементе биљног и животињског света.
Користити визуелна наставна средства – репродукције уметничких дела, презентације и др.
Такође, треба подстицати ученике да, самостално или у групи, истраже и пронађу информације
везане за наставни садржај.
Радове реализовати у разноврсним техникама, форматима и приступу (поред студија, неговати
форму малог цртежа, крокија, ликовног експеримента). Оквирни формат за студију је 50x70cm у
првој и другој години, а 70x100cm у трећој и четвртој.
Садржај и методе рада заснивају се на специфичности ликовног образовања и васпитања, због
чега се примењују метода индивидуалне наставе, коректура, критика и естетска анализа.
Градиво треба тако испланирати да се постипне виши ниво опажања, способност примања
ликовних информација, одговарајући ниво разумевања ликовних законитости и поступности у
ликовној грађи.
Методске поступке и облике рада тако конципирати како би се побудила интересовања ученика,
односно њихови ликовни емотивни доживљаји. Ученици треба да решавају задатке
индивидуалним ликовним изразом.

Т Е О Р И Ј А

Д И З А Ј Н А

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број

Свега
250

1

2

3

4

5

6

Индустријски дизајн – стваралачка дисциплина
-порекло термина дизајн и његов значај
-индустријски дизајн као појам квалитета производа
-дефиниција индустријског дизајна
-теоретичари индустријског дизајна
-номенклатура инд. дизајна
Професија: Индустријски дизајн
-Обележија професије и одговорности индустријског дизајна
-Тимски рад
Форма и садржај
-елементи форме
-принципи форме
-карактеристичне врсте форме предмета
Изражајна средства
-материјал и поступак израде
-врсте материјала
-боја
-орнамент као изражајно средство
Формативни елементи дизајна
-функција
-естетски фактор
-људски фактор, ергономија
-економски фактор
Методологија индустријског дизајна
-програмирање
-аналитичка фаза
-креативна фаза
-фаза реализације
-фаза опсервације
Укупно

4

8

4

7

5

32

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе теорија дизајна је стицање функционалних знања о теорији и методологији дизајна.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну увид у порекло, развој, улогу и значај индустријског дизајна;
– стекну функционална знања из методологије индустријског дизајна;
– самостално повежу и примене стечена знања у настави ужестручних предмета;
– буду мотивисани на континуирано истраживање и самоусавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН — СТВАРАЛАЧКА ДИСЦИПЛИНА
Порекло термина дизајн и његов развој. Индустријскн дизајн као појам квалитета производа.
Дефиниција индустријског дизајна. Теоретичари дизајна. Номенклатура индустријског дизајна.
ПРОФЕСИЈА: ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈНЕР
Обележја професије и одговорности индустријског дазајнера.
Тимски рад.
ФОРМА И САДРЖАЈ
Појам форме. Појам садржаја.
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Историјски токови односа форме и садржаја. Принцип форме. Јединство принципа форме.
Карактеристичне врсте форме предмета.
ИЗРАЖАЈНА СРЕДСТВА
Материјал и поступак израде. Врсте материјала.
Постанак боје и њен значај као изражајног средства. Асоцијативна вредност боја. Орнамент као
изражајно средство.
ФОРМАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ ДИЗАЈНА
Функција. Естетски фактор. Људски фактор, ергономија. Економски фактор.
МЕТОДОЛОГИЈА ИНДУСТРИЈСКОГ ДИЗАЈНА
Програмирање.
Аналитичка фаза – прикупљање чињеница. Креативна фаза.
Фаза реализације. Фаза опсервације.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Теоретском анализом основних елемената у процесу саварања треба развијати креативни
однос ученика према дизајну и свест о усклађивању појединачних вредности са стваралачком
логиком њихове неминовне синтезе. Ученике треба оспособити да комплексно прилазе решавању
проблема дизајна. Сва теоретска излагања треба да прате одабрани примери из праксе како би
ученици схватили интердисциплинарни приступ дизајну и његове суштинске вредности.

С Т И Л С К И

Е Н Т Е Р И Ј Е Р

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
Увод у историју стилова, стари век
-Египатски стил
1
-Критско-микенски стил
-Грчки стил
-Римски стил
Средњи век
-Византијски стил
2
-Романика
-Готика
Ренесанса
-Стилови тречента
3
-кватрочента
-чинквечента
Барок
-Стил Луја 13.
4
-Стил Луја 14.
-Версај
Рококо
-Стил Режане
5
-Луј 15.
-Луј 16.

Свега

4

4

4

3

3
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6

7

8
9

Неокласицизам
-Стил Директоар
-Стил Ампир
-Зимски дворац , Ермитаж
-Стил Рестаурације
-Стил Луја Филипа
19. век
-Бидермајер
-Стил Другог Ампира
20. век
-Стил 1900. године
-Стил 1920. године
Савремени стилови

Укупно
Годишњи фонд је 32 часова редовне наставе , што је недељно 1 час.

3

4

4
3
32

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе стилски ентеријер је стицање функционалних знања о карактеристикама
стилова и епоха у архитектури и дизајну.
Задаци су да ученици:
– стекну свеобухватна знања о стилским карактерикама ентеријера;
– развију одговорност за извршавање задатака, смисао за рационално коришћење енергије,
материјала и времена и смисао за критичко процењивање и вредновање;
– буду упућени како да стечена знања примене у решавању задатака из струке;
– развију интересовање за проширивање и продубљивање знања из ове области, за
самообразовање и стваралачки рад.
IV разред
(1+0 часова недељно, 32+0 часова годишње)
УВОД У ИСТОРИЈУ СТИЛОВА
СТАРИ ВЕК
Египатски стил. Критскомикенски стил. Грчки стил – дорски, јонски и коринтски стил.
Римски стил.
СРЕДЊИ ВЕК
Византијски стил. Романски стил. Готски стил (са стилом ране копљасте, зракасте и
пламене готике).
РЕНЕСАНСА
Стил тречента. Стил кватрочента. Стил чинквечента.
БАРОК
Стил Луја XIII. Стил Луја XIV.
РОКОКО
Стил режанс. Стил Луја XV. Стил Луја ХУI.
НЕОКЛАСИЦИЗАМ
Стил директоар. Ампир стил.
XIX век
Стил рестаурације. Стил Луја Филипа. Бидермајер С1ил. Стил другог ампира.
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СТИЛ 1900. година. СТИЛ 1920. година
СТИЛСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ И ФАЗЕ РАЗВОЈА САВРЕМЕНЕ АРХИТЕКТУРЕ И
НАМЕШТАЈА
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаје реализовати савременим наставним методама уз коришћење доступних
аудиовизуелних средства. Излагање употпунити релевантним визуелним примерима. Указати
ученицима на друштвеноисторијску условљеност стилова. Подстицати ученике на самостално
проналажење, систематизовање и коришћење података из различитих извора. Остварити
хоризонталну и вертикалну корелацију са ужестручним предметима и садржајима
општеобразовних предмета са којима је корелација могућа.

П Р О Ј Е К Т О В А Њ Е
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
Елементи синтезе,форме и функције ( увод у пројектовање
1
намештаја )
2
Пројектовање намештаја
Форма и функција отворених градских мини урбанистичких
3
целина
4
Урбани дизајн
5

Веза ентеријера, екстеријера и урбаног дизајна

Свега
12
18
18
18
30

Укупно
96
Годишњи фонд је 96 часова редовне наставе , што је недељно 3 часова
Начин остваривања програма: настава се реализује у кабинету за пројектовање, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су
репродукције, примери ранијих генерација.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе пројектовања је оспособљавање за израду идејних и извођачких пројеката.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени за разраду пројект– техничких цртежа и детаља за радионицу и за
израду комплетне техничке документацијеизвођачког програма дизајна;
– повежу и примене стечена знања у настави других предмета и будућем занимању;
– унапреде естетске критеријуме;
– формирају одговоран однос према раду.
IV разред
(0+3 часа недељно, 0+96 часова годишње)
Елементи синтезе (форме и функције) намештај, опрема (покретном, непокретном,
специјалном), форма и функција тзв. отворених градских миниурбанистичких целина (пјацета,
тржница...) и објеката као што су клупа, жардинијера, декоративна расвета за отворене просторе,
телефонске кабине, надстрешнице, рекламни панои, јавни часовници, вишенаменски киосци и сл.
Рад на конкретним задацима уз потребна теоријска тумачења и упутства о правилној
употреби техничких средстава – помагала. Вежбе се састоје у практичном раду на изради
пројекта, а наставна јединица корелира са наставом обликовања.
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НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Овај предмет представља увод у пројектовање.
При остваривању програма ученици треба да раде на властитим пројектима уз помоћ
наставника.
У четвртом разреду, предмет пројектовање прати наставу обликовања, односно
реализацију идеја.
Предвиђене су и ваннаставне активности које би требало да буду у тесној вези са
наведеним планом рада.

О Б Л И К О В А Њ Е
Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Стамбени ентеријер
2

Типски намештај

Свега
64
64

Укупно

128

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе обликовање је увођење у функционално, рационално и естетско обликовање
индустријских производа и објеката микроурбанистичке архитектуре.
Задаци наставе су да ученици:
– буду оспособљени да примењују знања стечена у оквиру ликовних и ужестручних
предмета у обликовању простора ради стварања амбијента;
– да самостално и рационално врше избор материјала техничких решења и технологије
израде при остваривању својих замисли;
– да стваралачки приступају решавању проблема из ових области струке и за сарадњу са
стручњацима различитих профила и потребе развоја и унапређења дизајна;
– формирају одговоран однос према раду при обављању стручних задатака;
– буду мотивисани за целоживотни стваралачки рад и самообразовање;
– буду припремљени за успешан наставак образовања на одговарајућим вишим школама и
факултетама.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Упознавање историјског развоја „куће" и историјске условљености њеног развоја, као и
функције и шеме стана у савременим условима становања, стандарда, прописа итд.
Елементи синтезе (форме и функције) стамбеног простора и намештаја, опреме
(покретном, непокретном, специјалном) итд.
Стамбени ентеријер (основа постојећег стања стана, односно кућа за становање, анализа
функционааности таквог стана за одређене потребе породице, грађе винске евентуалне измене и
измењено грађевинско стање, диспозиција опреме, шеме, карактеристични изгледи,
перспективе).
Типски намештај (идејна решења, радионичкиизвођачки цртежи, детаљи конструкције,
склопни цртежи, макете и модели за поједине целине као што су елементи предсобља, дечје
спаваће и радна соба, спаваћа соба, кухиња, трпезарија, боравак, из области намештаја за
становање или канцеларијски намештај, хотелска јединица и сл., из области намештаја за јавне
ентеријере. Апарати и уређаји.
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Вежбе обухватају истраживање форме и функције материјала, конструктивних детаља,
ергономска, економска и технолошка истраживања, усвајање идеја, израде цртежа, макета и
евентуалну коначну реализацију.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
У чегвртом разреду вежбе се раде у неколико фаза. Почетна фаза обухвата анализу
постојећих производа и прикупљање потребних података који су у вези са пројектним задатком,
анализу нормативних услова – стандарда, технолошка опредељења и друге релевантне чињенице.
У другој фази приступа се изради идејних скица и радних модела и долази до идејног
пројекта и модела. Идејни пројекат садржи све техничке и колористичке цртеже из којих се јасно
виде сви технички, технолошки, функционали и естетски детаљи.
У трећој фази, а након извршених коректура идејног пројекта, приступа се изради
комплетне техничке документације која обухвата пројекције, пресеке, детаље, склопне цртеже,
радионичке цртеже и цртеже у боји, као и друга техничка објашњења. Радионички цртежи су
прилагођени изради модела у школским радионицама.
У свим фазама од ученика се тражи систематичност у раду, одговоран приступ анализи и
истраживању, прецизност и егзактност у разради пројектног задатка.
Почетку сваке вежбе треба да претходи теоретско објашњење сврхе и циља вежбе, начина
и метода њеног остваривања. Поред школских радионица треба користити и школску
библиотеку, стручну литературу, информисање путем глобалне мреже, као и све јавне и културне
манифестације – изложбе, сајмове итд. које по мишљењу предметног наставника могу бити од
користи за одређену методску јединицу или за његово опште ликовно образовање и васпитање.
Настава се реализује у кабинету за пројектовање, са пола одељења т.ј. са групом до десет
ђака, у виду практичног рада на часу. Наставна средства су репродукције, примери ранијих
генерација.

Г Р А Ђ Е В И Н С К Е

К О Н С Т Р У К Ц И Ј Е

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
број
1
Обнављање важних методских јединица из трећег разреда

Свега
2

2

Прозори и врата

6

3

Степеништа и ограде

6

4

Санитарна опрема

8

5

Обраде зидова- малтери

4

6

Обраде зидова-ламперије

4

7

Обраде зидова-камен, керамика,бетон,синтетички материјали

4

8

Обрада подова-хладни подови

4

9

Обрада подова-полутопли подови

4

10

Обрада подова-топли подови

4

11

Електричне инсталације

4

12

Грејање и проветравање

4

13

Опека као декоративни материјал у ентеријеру и екстеријеру

10

Укупно
Годишњи фонд је 70 часова редовне наставе , што је недељно 2 часа

64
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Начин остваривања програма: настава се реализује у радионици за ентеријер, са пола
одељења т.ј. са групом до десет ђака, у виду предавања.
ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе грађевинске конструкције је стицање функционалних знања о грађевинским
конструкцијама.
Задаци наставе су да ученици:
– упознају историјски развој грађевинских наука, њихово богато културно наслеђе и
традицију грађења као једног од битних предуслова за наставак те традиције;
– упознају основне грађевинские материјале и технике грађења, конструктивне склопове,
основне појмова из статике итд;
– развију способност за квалитетан самосталан и тимски рад,
за рационалност,
економичност и одговорност у раду.
IV разред
(0+2 часа недељно,0+ 64 часа годишње)
ПРОЗОРИ И ВРАТА
Класични облици израде врата, начини уграђивања и детаљи. Савремени типови врата.
Модуларни систем израде грађевинске столарије и браварије.
СТЕПЕНИШТА И ОГРАДЕ
Степеништа, техничка естетска. Степенишне и спољне ограде, као и прописи у вези са
њима.
САНИТАРНА ОПРЕМА
Елементи санитарне опреме, избор према функцији, материјалу и боји и начини њиховог
уграђивања.
ОБРАДЕ ЗИДОВА — МАЛТЕРИ
Врсте малтера, начин справљања, састав и начин наношења.
ОБРАДЕ ЗИДОВА — ЛАМПЕРИЈЕ
Декоративне и функционалне обраде зидова прерађевинама од дрвета, пластике, папира
итд.
ОБРАДЕ ЗИДОВА — КАМЕН, КЕРАМИКА, БЕТОН, СИНТЕТИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ
Техничка обрада зидова водонепропусним материјалима, материјали и начини обраде.
Естетска обрада зидова. Прописи који регулишу обраду зидова санитарних чворова.
ОБРАДА ПОДОВА — ХЛАДНИ ПОДОВИ
Врсте хладних подова.
Материјали и начини израде – полагања.
ОБРАДЕ ПОДОВА — ПОЛУТОПЛИ ПОДОВИ
Врсте полутоплих подова, материјали и начини полагања.
ОБРАДЕ ПОДОВА — ТОПЛИ ПОДОВИ
Врсте топлнх подова, материјали и начини израде – полагања.
ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ
Расвета, вођење инсталација, распоред разводних ормара.
ГРЕЈАЊЕ И ПРОВЕТРАВАЊЕ
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Локално, централно и даљинско грејање. Грејна тела у зависности од енергије, димензије
и одређивања положаја у простору. Маскирање грејних тела.
ОПЕКА КАО ДЕКОРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ У ЕНТЕРИЈЕРУ И ЕКСТЕРИЈЕРУ
ВЕЖБА – опеком урадити декоративни зид, стуб, димњачки стуб и капа на класичан
начин али у савременој форми.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм се остварује, теоретским излагањем, илустрацијама, цртањем на табли,
показивањем примера и презентација, графичким вежбама и посетама градилишту или јавним
манифестацијама и изложбама. По завршетку појединих тематских области програм реализовати
вежбом.
Све методске јединице важне за успешан рад у четвртом разреду поновити и утврдити.

Р А Д И О Н И Ч К И

Р А Д

Техничар дизајна ентеријера и индустријских производа
Ред.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Број
Технолошки процес производње
1
Покретна и непокретна опрема стана
2

Свега
48
20

3

Јавни ентеријери

30

4

Објекти микроурбанистичке архитектуре

30

Укупно

128

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе је оспособљавање за самосталну израду макета, модела и прототипова.
Задаци наставе су да ученици:
– стекну функицонална знања о особинама, квалитету, начину обраде и примене
деформација, начина везивања, површинске обраде и заштите материјала;
– формирају одговоран однос према раду;
– буду мотивисани за целоживотно усавршавање.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕС ПРОИЗВОДЊЕ
Израда успелих идејних решења из претходне године (из стручних предмета – обликовање и
стручно цртање из области ентеријера и екстеријера). Рад у радионици.
ПОКРЕТНА И НЕПОКРЕТНА ОПРЕМА СТАНА
Практично обликовање детаља ентеријера нз области покретне и непокретне опреме и
грађевинских детаља. Разрада детаља путем модела макета.
ЈАВНИ ЕНТЕРИЈЕРИ
Практично обликовање затворених јавних простора – трговинских и угоститељских ентеријера,
продавница, бифеа, посластичарница и слично.
ОБЈЕКТИ МИКРОУРБАНИСТИЧКЕ АРХИТЕКТУРЕ
Практично обликовање мањих објеката микроурбане средине као што су: телефонске говорнице;
киосци различите намене; надстрешнице за аутобуска стајалишта; корпе за отпатке; клупе за
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седење у јавном простору; пјацете; фонтане; јавне рекламе; јавни часовници; улична расвета и
слично.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Садржаји програма остварују се путем теоријског излагања и практичног упознавања са алатима,
машинама и материјалима који се користе у току рада у радионици, затим израдом макета и
модела. Реализација садржаја рада у технолошком процесу производње, организовањем посета
одговарајућим предузећима где би се у непосредној производњи ученици упознали са
најсложенијим радним операцијама које нису у могућности да упознају у школској радионици
због скромности машинског парка. Организовање посета изложбама и сајмовима.

П Р Е Д М А Т У Р С К А
т е х н и ч а р
д и з а ј н а
и н д у с т р и ј с к и х
Ред.
број
1

П Р А К С А

е н т е р и ј е р а
п р о и з в о д а

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Блок настава

В Е Р С К А

60

Н А С Т А В А

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ

2

Хришћанско схватање историје
Есхатон и Црква
Смрт, личност и Литургија
Помесна и васељенска Црква и свет
Јединство Цркве

3

Теологија православне уметности

1

Свега
60

Укупно
Рад на задацима за матурски рад.

Ред.
број

и

Укупно

Свега

20
6
6
32

ЦИЉ И ЗАДАЦИ
Циљ наставе у четвртом разреду јесте да се кроз развијање задатих тема ученицима
укаже да историја има свој циљ и да се тај циљ састоји у томе да створени свет постане Царство
Божије, односно да се превазиђе смрт.
Задаци:
Ученици треба:
- да уоче да историју ствара Бог са човеком као слободним бићем, са једним конкретним
циљем;
- да испитујући историјске догађаје, проникну у њихов крајњи смисао;
- да уоче да се у делима људи огледа тежња за личним и бесмртним животом;
- да науче да оцењују историјске догађаје на основу тога колико они дају правилан одговор
на проблем превазилажења смрти у природи и слободног постојања човека као личности;
- да упореде Литургију и литургијски начин постојања света са истином која подразумева
превазилажење смрти и постојање човека као личности, као апсолутног и непоновљивог бића;
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- да уоче да православна уметност приказује свет не онаквим какав је сада, смртан и
пролазан, већ какав ће бити у будућем Царству;
- да стекну свест о томе да Црква није од овога света, али да је у свету и да постоји ради
спасења света.
САДРЖАЈ ПРОГРАМА
(1 час недељно, 32-34 часа годишње)
- Хришћанско схватање историје (старојелинско и савремено схватање историје без Бога).
- Есхатон - будуће Царство Божије као узрок Цркве и историје (последњи догађај, догађај
Царства Божијег даје валидност и постојање историјским догађајима).
- Смрт природе као разједињење, распадање и смрт личности као прекид заједнице са
личношћу за коју смо били везани, коју смо највише волели.
- Литургија нам открива и циљ због кога је Бог створио свет и људе (да свет постане
Царство Божије у коме неће бити смрти).
- Помесна и Васељенска Црква, њихов однос.
- Јединство Цркве (на помесном и васељенском нивоу).
- Теологија православне уметности (књижевности, сликарства, архитектуре, музике ... ).
- Црква и свет (њихов однос).
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Теме: Хришћанско схватање историје и Есхатон ... као узрок историје ... треба
реализовати на основу библијског описа историје, с посебним нагласком на томе да је историја
процес који води ка остварењу конкретног циља, односно да историја има почетак и да иде ка
једном конкретном циљу. Библијски приступ историји треба супротставити јелинистичком
схватању историје као вечног кружења у истом, што у ствари и није историја.
Циљ историје, онако како га види хришћанство, јесте остварење царства Божијег као
победе над смрћу и вечни живот створене природе. У том процесу учествује Бог, и то увек преко
конкретних људи, и људи, који то слободно желе, а који ту своју делатност пројављују у
конкретним историјским догађајима. Дакле, у стварању историје учествује Бог, Св. Тројица и
људи. У односу на последице које проузрокују конкретни историјски догађаји, историја се може
поделити на Библијску, односно Божанску, која ће имати вечну, онтолошку вредност и на ону
која то није. (Као помоћ у реализацији ових тема може да послужи студија: Г. Флоровски,
Недоумице историчара Хришћанства, у зборнику његових чланака под насловом Хришћанство и
култура, Београд, 1995. стр. 47- 84.)
Тему Смрт у природи ... треба реализовати на основу констатације да она постоји у
природи и описа начина на који се смрт манифестује у природи. Међутим, оно на шта би
ученицима требало посебно указати кад је у питању догађај смрти јесте разлика између
доживљавања смрти у контексту природе и личности. Смрт као јединствен феномен је за природу
нешто позитивно, док је она виђена из перспективе личности "последњи и најгори непријатељ
постојања" (1. Кор. 15,26).
Могућност превазилажења смрти треба испитати у контексту литургијског постојања
људи и природе, односно у контексту структуре будућег Царства Божијег као личне, слободне
заједнице, тј. јединства Божанске и човечанске природе, с посебним освртом на то да се у овом
јединству чува неповредивост створене природе као и конкретност сваког бића и личности.
Поред личног искуства да заједница личности даје предокус победе живота над смрћу, на које
треба скренути посебну пажњу ученицима, треба се позвати пре свега на сведочанство ап. Павла
(1. Кор. 15) које се темељи на Литургији а у коме он каже да ће свеопште васкрсење из мртвих,
као последњи догађај, дати валидност, односно да ће тај догађај имати литургијску форму,
односно последње васкрсење ће бити васкрсење заједница у Христу и око Христа. У овом
контексту је и Христово васкрсење као историјски догађај пре свега Литургијски догађај, а не
индивидуални чин.
Циљ стварања света и човека, дакле, јесте да он постане Космичка Литургија у којој
неће бити смрти.
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Тему Помесна и Васељенска Црква, њихов однос треба реализовати у контексту
објашњења православне традиције, јер је Црква икона Св. Тројице. Као што је у Св. Тројици
свака Божанска личност потпуни Бог, и Отац и Син и Свети Дух, и ниједна од њих не може да
постоји мимо заједнице са другом личношћу, и свака литургијска заједница под једним
епископом је пуна Црква, али само кад је у заједници са свим осталим Црквама. Треба ученицима
указати и на то да кад се говори о Цркви, не полази се од универзалне, безличне Цркве, већ од
конкретне Литургијске заједнице под једним епископом, која тада представља заједницу са свим
осталим Црквама. Слично је то као кад говоримо о Једном Богу; под једним Богом
подразумевамо Оца као једну конкретну личност, који је у заједници са Сином и Духом, а не
говоримо прво о безличном, апстрактном Божанству, да бисмо касније дошли до конкретних
личности. Све то има следеће последице: најпре то да је свака помесна Црква пуна Црква, а не
део Цркве; да су сви епископи равноправни међу собом и да ниједан епископ, односно ниједна
помесна Црква, није изнад друге, као и да се тиме показује да такво постојање Цркве има
онтолошке последице по њене чланове. Другачије речено, Црква је икона Св. Тројице, односно,
свет у Цркви и као Црква, постоји на божански начин на основу кога се превазилази смрт у
створеној пракси рукоположења епископа, као начелника једне Литургијске заједнице, без кога
нема Литургије. У источној Цркви једног епископа рукополажу најмање тројица епископа, што
указује на то да једна конкретна литургијска заједница постоји као плод заједништва с другим
литургијским заједницама, чији су представници епископи. Као помоћну литературу треба
користити: Ј. Зизијулас, Еклисиолошке теме, Н. Сад 2000.).
Тему Теологија православне уметности ... треба обрадити на следећи начин:
предочити најпре конкретна црквена уметничка дела, а затим ученицима указати на оне аспекте у
њима који указују на будуће Царство Божије и стање створених бића у њему. То стање треба да
се тиче новог начина постојања природе, какав је он у Христу, односно у Литургијској заједници,
а не њеног губитка.
Тема Црква и свет треба да ученицима скрене пажњу на то да Црква и свет нису два
света, међусобно неспојива, већ да је Црква један посебан начин постојања тог истог света у коме
свет остварује своју тежњу за превазилажењем смрти и остварењем вечног живота. (Ову тему
треба реализовати у отвореном дијалогу између хришћанског виђења решавања проблема смрти
и других виђења овог проблема).
Опште напомене
Оно што је најважније и што је основни циљ катихизиса јесте то да ученици постану
чланови Литургијске заједнице. Јер, Литургија, као живо присуство Христа и као икона вечног
постојања природе и човека, треба да д постас, односно да оцрквени и да дâ мисао нашем
историјском живљењу. Зато треба, кад год је то могуће, ученике доводити, или упућивати на
Литургијска сабрања.
У току сваке године, конкретно пре свих наилазећих великих празника, како
Господњих, тако и Богородичиних и светитељских, треба упознати ученике са историјом
настанка празника и садржином догађаја који се славе. Кад је реч о светитељским празницима
посебну пажњу треба обратити Србима светитељима: Св. Сави, Св. Симеону, на празник
Видовдан итд. Ученици би требало да се упознају и с личностима светитеља које славе као Крсну
славу. (У ту сврху треба пре свега користити житија тих светитеља која се могу наћи: Јустин
Поповић, Житија светих, Ћелије, Ваљево, а затим и осталу пригодну литературу).
Такође, пре почетка Васкршњег поста, треба упознати ученике с његовом садржином и
циљем, као и са богословском подлогом поста и његовом важношћу за човека. (Најпогоднија
литература за то јесте: А. Шмеман, Велики пост, Крагујевац, последње издање).

Г Р А Ђ А Н С К О
Ред.
број
1

В А С П И Т А Њ Е

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА / НАСТАВНЕ ТЕМЕ
Уводни час

Свега
1
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2

Основна правила о приступу информацијама од јавног значаја

14

3

Планирање каријере и улазак у свет рада

4

4

Самопроцена и вештина представљања личних
карактеристика значајних за даље професионално образовање
и рад

4

5

Разговор с послодавцем

4

6

Тражење информација значајних за професионално
образовање и тражење посла

4

7

Завршни час – Шта носим са собом?

1

Укупно

32

Годишњи фонд је 32 часова редовне наставе, што је недељно 1 час.
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
Увод :Упознавање ученика са програмом и начином рада
 Тема: Права и слободе – право на слобадан приступ информацијама и социјално
економска права.
 Тема: Свет информација
 упознавање са изворима информација
 појам јавне информације, приступ информацијама-основна правила и
 ограничења
 заштита права на информисање- улога повереника
 процедура подношења захтева за приступ информацијама
 медији као извор информација-питање веродостојности
 разумевање и тумачење медијских порука
 механизми медијске манипулације
 утицај тачке гледишта на објективност информација
 селекција информација:објективност као одговорност
 улога медија у савременом друштву
 Тема: Свет професионалног образовања и рада
 планирање каријере и улазак у свет рада
 самопроцена и вештина представљања личних карактеристика од значаја за даље
професионално образовање и рад.
 разговор са послодавцем
 тражење информација значајних за професионално образовање и тражење посла.
Завршни час: Шта носим са собом. Разговор о искуствима и евалуација наставе целог предмета,
ученици процењују која до сада стечена знања и вештине сматрају корисним и употребљивим ван
учионице.
НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА
Програм грађанског васпитања је тако конципиран да су његов циљ и задаци широко
постављени у сфери когнитивног (знање, разумевање, опште когнитивне вештине и
способности), психо-социјалног (ставови, вредности,социјалне вештине и способности) и
конативног (активно и одговорно делање) развоја ученика. То је могуће остварити ако се садржај
програма третира на интегрисан начин, сталним међусобним повезивањем,
умрежавањем појмова и појава. Формирање ставова и вредности, као и овладавање вештинама,
захтева дужи временски период, више прилика за активности ученика које воде разумевању
сложених феномена и практиковању наученог, а резултат је кумулативног дејства свих
активности које се дешавају на часовима грађанског васпитања. Уз садржај програма није
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наведен препоручени број часова по темама и наставници имају слободу у планирању којим
редоследом ће поједине садржаје обрађивати, на који начин ће то радити, којом динамиком, али
увек настојећи да их међусобно повезују и да то води ка остварењу дефинисаних задатака
предмета. Оствареност задатака у великој мери зависи од начина на који се садржај обрађује и
зато је важно посветити пажњу одабиру одговарајућих метода и техника рада са ученицима.
Дискусије, дебате, пројекти, есеји, реаговање на одређене теме, радионице, демонстрације,
симулације, играње улога, вртлог идеја, припрема речника, анализа медијских информација,
истраживање и анализа добијених резултата, студије случаја, промоције, организовање кампање,
покретање акција су само неке од активности које су погодне у
реализацији овог програма.
Посебну пажњу у предмету грађанско васпитање имају продукти ученичких активности
који могу бити различите врсте као што су постери, аудио-визуелни записи, презентације,
прикази резултата истраживања и друго. Они се могу користи при интеграцији или
рекапитулацији пређених садржаја, процени напредовања ученика као и самопроцени наставника
колико успешно ради. Одговарајући филмови (изабрани делови) посебно су погодни за предмет
грађанско васпитање јер подстицајно делују на ученике да искажу мисли, осећања и ставове.
Интернет и различите социјалне мреже такође треба укључити у наставу грађанског васпитања
јер су то облици комуникације који су блиски младима и на којима се могу препознати и
анализирати многи проблеми живота у савременом свету.Наставници у свом раду могу користити
постојеће приручнике грађанског васпитања за средње школе, друге приручнике релевантне за
образовање за демократију и грађанско друштво као и специјализоване сајтове на којима се могу
наћи одговарајући текстови, примери, идеје за активности.
Активности на часу треба да се одвијају у атмосфери где доминира поверење, поштовање
различитости, међусобно уважавање, конструктивна комуникација, демократске процедуре.
Наставник је главни креатор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин
доприноси остварењу циља предмета. За подстицање ученичких активности изузетно су важна
питања која им се постављају. Повратна информација може бити и ново питање, парафразирање
или похвала. Она доприноси остварењу многих задатака, подстицању самопоуздања, учешћа у
раду групе и мотивације за предмет. Праћење напредовања ученика започиње иницијалном
проценом нивоа на коме се ученик налази и у односу на шта ће се процењивати његов даљи ток
напредовања.
Ученике треба оспособљавати и охрабривати да процењују сопствени напредак у остваривању
исхода предмета, као и напредак других ученика у групи уз одговарајућу аргументацију.
Садржај грађанског васпитања има природну везу са садржајима других наставних
предмета и ученицима треба указивати на ту везу, и по могућности, организовати тематске часове
са наставницима сродних предмета.

ЧАСОВИ ОДЕЉЕЊСКОГ СТАРЕШИНЕ
Час одељењског старешине има за циљ да подстакне социјални развој ученика, способност
за тимски рад и сарадњу ученика у одељењу. Ови часови се одржавају једном недељно и
уврштени су у распоред часова.
На часовима одељењског старешине у четвртом разреду обрађују се следеће теме:
- професионална интересовања;
- репродуктивно здравље;
- Дан школе и школска слава Свети Сава;
- часови посвећени обележавању Светског дана воде, људских права, матерњег језика,
здравља;
- припрема за студије и планирање будућег занимања; матура
- *теме о војној, родној и материјалној обавези
- часови за теме по избору ученика
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ИНИЦИЈАТИВА ЗА УВОЂЕЊЕ САДРЖАЈА ОБУКЕ У
ШКОЛСКИ СИСТЕМ РС

На седници Наставничког већа 11.2.2019.год, усвојена је одлука о реализацији
планираних тема током четири часа одељењског старешине за четврти разред у другом
полугодишту.
Теме које се реализују у скаладу да Одредбама Закона о војној, родној и материјалној
обавези јесу:
1.час: „Место, улога и задаци Војске Србије у систему безбедности и одбране Републике
Србије; Војна обавеза у Републици Србији; Радна и материјална обавеза у Републици Србији“
2. час: “Како постати официр Војске Србије; Како постати професионални војник; Физичка
спремност – предуслов за војни позив“
3.час: „Служба осматрања и обавештавања; Облици неоружаног отпора; Бојни отрови,
биолошка и запаљива средства; Цивилна заштита“
4.час: „Тактичко технички зборови“ реализоваће се организованом посетом ученика неке
од команди, јединица и установа Војске Србије у граду.
Предвиђено је да одељењске старешине, за реализацију часова, добију стручну помоћ од
представника Министарства одбране, Војске Србије и других субјеката одбране. Такође, у сврху
реализације наведених тема, на часовима одељењског старешине, користиће се пројекција
дискова препоручених и добијених од стране Министарства одбране.
Годишњим планом рада школе предиђа се временска динамика реализације предвиђених
тема, а у складу са Календаром рада за актуелну школску годину.
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Уметничка школа
Ниш
Дел.број
06-_________
Датум
14.03.2019.
На основу члана 61. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања (
''Сл.гл.РС― бр.88/2017 и 27/2018 године), а у вези члана 11-22. Закона о средњем образовању и
васпитању ( ''Сл.гл.РС'' бр.55/2013., 101/2017 и 27/2018године) и члана 14. Стаута Уметничке
школе у Нишу, Школски одбор на седници 14.03.2019. године, усваја допуну Школског програма
за четврти разред Уметничке школе у Нишу.

ДОПУНА
ШКОЛСКОГО ПРОГРАМА
Школски програм за I, II, III и IV разред усвојен је на седници Школског одбора
14.03.2019. године. Њима су утврђени обавезни и изборни и факултативни предмети за које су се
ученици определили, као и остале ваннаставне активности.

Допунска настава се организује за ученике који нису на редовној настави били у могућности да
савладају градиво и то један час недељно целе школске године.
Додатна настава организује се за ученике који на редовној настави показују изразито занимање
за предмет, и који желе да продубе своја знања, један час недељно целе школске године
Припремна настава се организује за разредне, ванредне, допунске, поправне и матурске испите
ускладу са чланом 31. Закона о средњем образовању и васпитању и Правилником о организацији
и начину спровођења испита у школи. Припремна настава се организује за ученике који нису у
току школске године савладали градиво и који су упућени на полагање поправних и разредних
испита. Ова врста наставе се организује у јуну по завршетку наставне године или у августу пре
полагања разредних и поправних испита по избору ученика. Одржава се 10 % од укупног фонда
часова за одређени предмет.
Припремна настава за матурски испит организује се за ученике који се припремају за
полагање матурских и дипломских испита и то 5 % од укупног фонда часова за одређени
предмет.
Припрема ученика за тамичење организују и припремају Стручна већа за ученике који ће
представљати Школу на такмичењима свих нивоа за сваку школску годину
Припремна настава ће такође бити организована за ученике основних школа који се припремају
за пријемни испит за ову школу и за ученике средњих школа који се припремају за пријемни
испит за Факултет уметности и Архитектонски факултет. Вишемесечна припрема обављаће се
углавном током другог полугодишта.
У оквиру наставних, ваннаставних и слободних активности ученика, школа ће чинити
напоре да се ученици опредељују према својим склоностима и афинитетима, и да на тај начин
своје склоности и потенцијале даље развијају и унапређују.
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Један од битнијих циљева тих активности, јесте и побољшавање успеха ученика у
наставном процесу, фокусирање пажње на школу, као и раст самопоуздања и личних
одговорности.
Програмима школе предвиђа се укључивање ученика у најразличитије радионице,
едукације, трибине, акције, пројекте школе, културне манифестације.
Активности којима се развијају способности за решавање проблема, комуникација, тимски
рад, самоиницијатива и постицање предузетничког духа реализују се кроз следеће активности и
школске програме:
- програм Ученичког парламента
- програм културних активности школе
- програм слободних активности
- програм каријерног вођења и саветовања
- програм заштите животне средине
- програм заштите ученика од насиља
- програм школског спорта
- програм инклузивног образовања
Задаци (наставни и ваннаставни):
 промена приступа учењу, разноврсност метода и облика рада са ученицима, којима се
обезбеђују предуслови за остваривање постављених циљева
 помак од наставе у чијем центру је наставник, на наставу у чијем центру је активни,
самосвестан, самопоуздан, иницијативан, предузетан ученик...
 разноврсност ваннаставних (факултативних) активности којима се подстичу и негују
наведени циљеви.
Наставне активности - Имплементација разноврсних метода и облика рада као најзначајнијег
средства за постизање постављених циљева и задатака
 интерактивне методе (развијају и унапређују вештине комуникације, развијају тимски
дух...)
 корелација-интеграција градива, активно учење, истраживање и процењивање
информација, критичко мишљење, тимски рад, самоиницијатива
 проблемска метода (оспособљавање ученика за самостално и групно решавање
проблема...)
 истраживачка метода (учење путем открића, истраживање, самоиницијатива, самостално и
критичко коришћење извора знања, учење учења...)
Ученички парламент
 Слобода ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања,
 Остваривање сопствених права, не угрожавањем права других,
 Развијање демократских знања и вредности,
 Оснаживање младих за доношење заједничких одлука,
 Поспешивање личног развоја ученика,
 Развијање самопоуздања и личне одговорности
 Остваривање боље комуникације,
 Побољшање атмосфере и живота у школи.

Ваннаставна активност којом би се задовољила и развијала разноврсна, шира интересовања
ученика праћена и конзумирања садржаја друштвеног и културног живота, јесте културна
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активност којом се подстиче боља информисаност ученика, упознавање са различитим
културама, развијање спремности за прихватање различитости, поспешивање личног развоја
ученика. Тиме се негује слобода ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања,
а поспешује се и лични развоја ученика, развија самопоуздање и лична одговорност.
Циљеви и задаци програма односе се на следеће:
Надоградња и допуњавање општих знања која су предвиђена наставним програмом различитих
предмета, њихово интегрисање и повезивање са ширим културним миљеом
Повезивање школског и културног (друштвеног) живота
Ученик позитивно вреднује допринос културе и уметности развоју људске заједнице; свестан је
међусобних утицаја културе, науке, уметности и технологије.
Има изграђене преференције уметничких и културних стилова и користи их за обогаћивање
личног искуства
Повезује уметничка и културна дела са историјским, друштвеним и географским контекстом
њиховог настанка
Уме да анализира и критички вреднује уметничка дела која су представници различитих стилова
и епоха
Вреднује уметничке форме и изразе
Програм културних активности Уметничке школе чине:
Прослава Дана школе;
Изложба радова професора школе;
Изложба радова ученика;
Учешће на фестивалу науке Наук није баук (у сарадњи са Гимназијом Светозар Марковић);
Спортска такмичења на општинском, регионалном и републичком нивоу;
Прослава школске славе;
Учешће на културној манифестацији Ноћ музеја;
Учешће на Сајму професионалне оријентације;
Посета Сајму књига и графике и Октобарском салону (Београд);
Посета Сајму књига у Нишу;
Отворене радионице намењене будућим ученицима школе и свим заинтересованим за образовне
профиле у школи (радионице реализују професори и ученици школе).
У реализацији програма културних активности школе учествује директор школе, ученици,
наставници, као и локална самоуправа.

У оквиру слободних активности ученика школа ће чинити напоре да се ученици
опредељују према својим склоностима и афинитетима. Као и до сада ученици ће учествовати на
свим градским, спортским и културним такмичењима.
Акционим планом, као и програмима ваннаставних активности, предвиђа се активно
укључивање ученика у различите активности, акције, радионице, пројекте.
Школа ће наставити и са задацима у оквиру школског развојног плана које су усмерене на
развијање одговорности ученика и обезбеђивање безбедне средине за учење, раст и развој
ученика, а Акционим планом предвиђаће се активности усмерене на повећање мотивације
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ученика за рад и развијање одговорности, као и побољшање организације школе и равномерније
поделе обавеза наставницима у току читаве школске године.
Програмски садржаји реализују се кроз различите ваннаставне активности:
 Посете музејима;
 Посете ликовним изложбама;
 Организација изложби у оквиру одељења;
 Припреме школских представи;
 Спортска такмичења;
 Матурске прославе ученика завршних разреда;
 Једнодневни излети;
Носиоци активности:
- директор
- одељењске старешине
- руководиоци секција
Понуда ваннаставних активности за ученике свих разреда реализује се и програмским
садржајима различитих секција у школи.

БИБЛИОТЕЧКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
У Уметничкој школи организује се библиотечка секција за ученике од I до IV разреда свих
одсека, који показују нарочита интересовања за рад школске библиотеке.
Ова секција има веома значајну улогу у васпитању и образовању ученика, навикава их на
самостални рад и истраживање, негује љубав према књизи, подстиче креативност и развија
колективизам.
Док испуњавају своје слободно време пријатним доживљајима у школској библиотеци ученици
негују и своје стваралачке способности и на тај начин, библиотека успешно врши своју
образовно-васпитну улогу.
У циљу повезивања ученика-читалаца са библиотеком, секција организује разноврсне облике
рада са ученицима, почевши од уређења школске библиотеке, сређивања грађе, класификације
књига, акција прикупљања старих књига, припрема презентација и паноа, посета књижевним
вечерима, организовање истих у просторијама библиотеке, и обележавања Дана књиге како
националног, тако и светског.
Кроз секцију ученици поред едукације из области библиотекарства имају прилику да употпуне
своје време веома креативним активностима и дружењем.
Програм рада библиотечке секције Уметничке школе Ниш, прилагођен је и специфичним
потребама и интересовањима ученицима ове школе.
ЦИЉЕВИ БИБЛИОТЕЧКЕ СЕКЦИЈЕ
- Развијање културе читања различитих врста књига, текстова и литературе уопште
- Подстицање ученика на читање књига и поред обавезне литературе;
- Упознавање са разноврсном литературом у складу са узрастом;
- Упућивање ученика на правилно коришћење лексикона, речника и књига
енциклопедијског типа;
- Учешће на литерарним конкурсима;
- Подстицај и подршка надареним и талентованим ученицима који самостално пишу;
- Учешће у различитим забавно-културним програмима школе и шире;
- Развијање креативности и стварање радних навика;
- Мотивисање ученика за самостални-истраживачки рад;
- Прикупљање библиотечке грађе, путем акције ‖ Поклони књигу.‖
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-

Израда паноа и презентација који садрже занимљиве информације и фотографије поводом
обележавања различитих јубилеја;
Обележавање различитих Међународних дана ( Светски дан књиге, Национални дан
књиге, Светски дан писмености итд );
Укључивање ученика у рад заштите књига

ДРАМСКА СЕКЦИЈА УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ
Драмска секција Уметничке школе годинама уназад бележи запажене наступе у школи и
ван ње. Секција се организује за ученике од 1. до 4. разреда свих одсека, који показују посебно
интересовање за драмску уметност, таленат и креативност. Ангажовањем у секцији ученици
развијају своју личност, уче дикцију, превазилазе трему која прати јавни наступ. Секцијом
руководе професорке српског језика и књижевности.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ДРАМСКЕ СЕКЦИЈЕ:
• упознавање са историјом и културом драмског стваралаштва;
• развијање љубави према драмској уметности;
• богаћење и развијање маште, креативног начина мишљења и стваралачке способности
ученика;
-

развијање способности за концентрацију и за јавне наступе;
развијање способности за лепо, течно и креативно импровизовано изражавање;
развијање тимског духа;
развијање опажања, критичког размишљања и слободног изражавања;
учешће у обележавању Дана школе и на свечаној додели диплома матурантима;
учешће у различитим културно-забавним програмима, пројектима и акцијама у школи и
ван школе.

НОВИНАРСКА СЕКЦИЈА
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ НОВИНАРСКЕ СЕКЦИЈЕ:
Новинарска секција Уметничке школе окупља ученике који желе да се баве
актуелностима, да трагају за значајним или занимљивим информацијама, да промовишу своје
идеје и достигнућа, као и достигнућа својих другова.
Кроз рад секције ученици ће се упознати са новинарском етиком – новинар треба да сазна,
прикупи информације, провери их, напише текст и потпише га.
Задаци секције су да се ученици упознају са основним новинарским врстама и њиховим
изражајним средствима. Потребно је информисати ученике о сајтовима, блоговима који
одговарају задацима новинарске секције као и о начинима на које им они могу користити. Важно
је повезати знања из рачунарства и информатике са знањима која ученици стичу на свим другим
предметима у школи, али и да их повезују са својим ваннаставним активностима.
Други аспект рада ученика у новинарској секцији треба да им омогући развијање
аналитичког и критичког мишљења у текстовима које пишу, али и кроз коментаре осталих
чланова новинарске секције. Веома важним сматрамо унапређивање писмености ученика али и
поспешивање информатичке писмености. Охрабрујемо ученике да пишу.
Трећи и не мање важан аспект је развијање и оснаживање привржености школи,
бележењем свега што обележава школски живот, рад. Снажење навике код ученика да
самостално обављају своје задатке и подстицање ученика да критички посматрају теме о којима
пишу подједнако су важни. Важно је да ученици међусобно сарађују.
Секцијом руководе наставници српског језика.
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ИСТОРИЈСКА СЕКЦИЈА
У Уметничкој школи се организује историјска секција за ученике I и II разреда свих
смерова који имају историју као наставни предмет и који показују интересовање за њега.
Ова секција има веома значајну улогу у васпитању и образовању ученика, навикаваних на
самостални рад и истраживање, негује љубав према историји, подстиче креативност, критичност
према друштвеним феноменима и колективни дух. Ученици продубљују своје стваралачке
способности и повезују знање и вештине стечене у школи са историјом.
У циљу повезивања ученика са историјом као предметом и науком, секција организује
разноврсне облике рада са ученицима, почевши од припреме ученика за такмичење из историје,
прикупљања старих књига, прикупљања старих стрипова са историјским темама, прављења
стрипова, израде историјских ислустрација, посета музејима, историјским грађевинама у околини
и обележавања важних датума из прошлости значајних за светску, националну и локалну
историју.
Кроз секцију ученици поред едукације из историје имају прилику да употпуне своје време
веома креативним активностима и дружењем.
Програм рада историјске секције Уметничке школе Ниш, прилагођен је и специфичним
потребама
и
интересовањима
ученицима
ове
школе.
Историјску секцију води наставник историје.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИСТОРИЈСКЕ СЕКЦИЈЕ:
- Упознавање ученика са селекцијом историјских извора
- Подршка ученицима који се интересују за историју и хуманистичне науке
- Учешће ученика као појединца и школског тима на такмичењима из историје
- Схватање значаја историјских књига и развијање љубави према књизи
- Развијање креативности и радних навика
- Упознавање са стриповима и значајем девете уметности која има у друштву
- Повезивање историјског знања са вештинама које се негују и развијају у Уметничкој
школи, конкретно на стручним предметима у циљу израде стрипова и илустрација са
историјским темама
- Обележавање важних датума (Дан ослобођења Ниша од Турака, Сретење – Дан
државности Србије, Дан Европе и победе у Другом светском рату)

ХОРСКА СЕКЦИЈА
У Уметничкој школи организује се хорска секција за ученике од I до IV разреда свих
одсека, који показују нарочита интересовања за рад школског хора.
Ова секција има веома значајну улогу у васпитању и образовању ученика, навикава их на
тимски рад и и негује љубав према музици, подстиче креативност и развија колективизам.
У циљу повезивања ученика-певача са музиком, хорска секција организује разноврсне
облике рада са ученицима,почевши од распевавања разноврсним вокализама до разноврсних
композиција по избору наставника али и по личном избору певача.
Кроз секцију ученици поред едукације из области певања имају прилику да употпуне
своје време веома креативним активностима и дружењем.
Програм рада хорске секције Уметничке школе Ниш, прилагођен је и специфичним
потребама и интересовањима ученика ове школе.
Укупан број часова: 36
Хорску секцију води наставник музичке културе.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ХОРСКЕ СЕКЦИЈЕ:
- Развијање културе певања различитих врста песама.
- Подстицање ученика на колективни рад и дружење
- Упознавање са разноврсном музичком литературом у складу са узрастом;
270

-

Упућивање ученика на правилно коришћење гласовног апарата
Учешће на јавним наступима у оквиру календара школе
Подстицај и подршка надареним и талентованим ученицима који самостално певају
Учешће у различитим забавно-културним програмима школе и шире;
Развијање креативности и стварање радне атмосфере унутар хора;

СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ
Секција за цртање и сликање постоји од ове школске године као вид међусобне сарадње
наставника и ученика Уметничке школе са ученицима основних школа. Са циљем припремања
ученика основних школа за специфичан пријемни испит у нашој школи, кроз заједнички рад са
наставницима, наши ученици развијаће одговорнији однос према професионалној оријентацији,
према школи и учењу кроз неговање идеје о преношењу знања, усавршавају комуникацијске
вештине, ојачавају личну мотивацију и прихватање различитости. Истовремено развија се и
обогаћује сараднички однос са наставницима.
Ученици из основних школа упознају нови простор у коме планирају своје даље
школовање, старије ученике наше школе са којима изграђују пријатељски однос важан за њихов
нови почетак и стичу основна знања за пријемни испит.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ СЕКЦИЈЕ ЗА ЦРТАЊЕ, СЛИКАЊЕ И ВАЈАЊЕ:
- Едукација и припремање основаца за пријемни испит
- Подстицање ученика на колективни рад и дружење
- Одговоран однос према простору у коме раде, упознавање са образовним профилима у
школи и школским простором
- Развијање сарадничког односа са наставницима и подршка новим ученицима
- Промоција школе
- Развијање креативности и прихватања различитости
- Развијање личне мотивације и професионалне оријентације

СЕКЦИЈА ЗА ЦРТАЊЕ
Настава цртања и сликања у 3. и 4.разреду, у претходном периоду од септембра до
децембра, није адекватно реализована по наставним плановима, због нерешавања проблема
плаћања модела за позирање. Крајем новембра тај проблем је решен. Да би се на неки начин
надокнадиле те наставне јединице цртања и сликања по живом моделу, у договору са
наставницима, оформљена је секција вечерњег акта.
Секција ће радити два пута недељно од 16 до 19 ч. Учешће ученика је слободно и
првенствено намењено матурантима као подршка њиховом упису на факултете и даљем
школовању. Наставници који предају наставу цртања и сликања у 3. и 4. разреду организоваће
рад ученика у секцији према потребама ученика.

ФОТО - СЕКЦИЈА
Фото секција заснована је на љубави према фотографији – на њеној естетици и
специфичном језику којим нам се обраћа. Идеја о покретању фото секције настала је на часовима
фотографије, као вид ван-наставне активности који би ученицима могао да додатно приближи и
појасни проблематику којом се и фотографија бави(ла), као и да омогући упознавање са основама
фотографије ученицима који иначе немају тај предмет, те је њен примарни фокус био усмерен ка
визуелном – сличностима и разликама у приступу снимања, контрасним вредностима,
психологијом и симболиком боје, односно, светла, итд.. Дакле, поред визуелног, током ове
секције позабавићемо се и анализом осталих аспеката, као и њиховим међусобним везама, што
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ученицима омогућава не само стицање и усвајање нових знања, већ и повезивање стечених знања
из различитих дисциплина.
У наставном процесу треба перманентно потстицати ученике на естетско процењивање са
циљем даљег развијања перцепције, критичког и стваралачког мишљења.
Фото секцију воде професори фотографије у Уметничкој школи, у Нишу.
ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ФОТО СЕКЦИЈЕ:
• Стицање практичних вештина и теоријских знања из области фотографије и стварање основе
за њену примењивост у различитим областима ликовног деловања.
• Упознавање савремене технике и технологије у фотографији и њихову примену;
• Усвајање техничка знања при коришћењу фото технике и уређаја;
• Оспособљавање за самосталан или тимски креативан рад, у односу на специфичне
професионалне захтеве;
• Развијање спосoбности за визуелно памћење и повезивање опажених информација као
основе за увођење у визуелно мишљење;
• Развијање осетљивост за естетске ликовне и визуелне вредности, које се стичу у настави,
а примењују у раду и животу.
• Богаћење и развијање маште, креативног начина мишљења и стваралачке способности ученика;
• Повезивање усвојеног и стеченог знања из осталих сфера образовања (књижевности, музике,
историје уметности, филозофије, психологије, итд…)
• Стицање и неговање вештина потребних за анализу уметничког дела (првенствено филма, али
и осталих уметничких дисциплина);
• Имплементација стечених знања, вештина и естетских вредности у домен сопственог
стваралаштва;
• Развијање опажања, критичког размишљања и слободног изражавања;
• Развијање и неговање адекватних моралних вредности, сходно узрасту ученика;
НАЧИН ИЗВОЂЕЊА
Секција се реализује кроз посете изложбама, снимање у екстеријеру, обраду фотографија.
Указивати на повезаност теорије и праксе, значај функционалног знања у циљу
развоја естетског мишљења и примену знања у решавању естетских проблема у широком
пољу ликовних и примењених уметности.
На фото секцији је планирано да се прате конкурси, смотре, такмичења и учествује на њима.
У оквиру секције планирано је и промовисање ученичких радова насталилх на секцији преко
друштвене мреже Инстаграм, направио би се посебан профил.

ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА
ЦИЉ И ЗАДАЦИ ЕКОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ:
 Развијање еколошке културе ученика кроз васпитавање за одговорно понашање и активно
учешће у очувању природне равнотеже како своје околине тако и читаве планете.
 Проширивање и примена стечених знања из области заштите животне средине у
свакодневном окружењу.
 Подстицање одговорног понашања према живом свету и животној средини.
 Схватање значаја рационалне потрошње необновљивих ресурса као и значаја употребе
обновљивих извора енергије за очување природне равнотеже.
 Увиђање последица загађивања воде,ваздуха,земљишта и проналажење и проучавање
могућности за смањење истог у окружењу.
 Обележавање међународих еколошки важних датума.
 Уређивање школског простора и школског окружења.
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 Учешће у хуманитарним акцијама.
 Учешће на конкурсима.
Наставне теме у оквиру којих се планира реализација активности јесу:
- Загађивање воде,ваздуха и земљишта,
- Правилна исхрана,
- Рециклажа,
- Заштита и унапређивање животне средине,
- Енергетска ефикасност
*Годишњим планом рада школе, предвиђају се оперативне, месечне активности, као и
реализатори истих.

Школа омогућава формирање зреле и одговорне личности, способне да доноси добро
промишљене и одговорне одлуке о властитој професионалној будућности и да их спроводи у
дело.
Основни циљ програма КВИС-а је развијање способности ученика да донесу и спроведу
промишљену, ваљану и самосталну одлуку о избору школе и занимања, као и да планирају
каријеру и укључе се у свет рада.
Програм КВИС-а чини петофазни модел, који води младу особу до исправног избора занимања и
активног планирања каријере.
У току процеса професионалне оријентације, млади ће имати прилику да самостално и
информисано доносе одлуке, пажљиво планирају кораке у складу са концептима целоживотног
образовања и управљања каријером.
Школски тим за каријерно вођење и саветовање чине директор школе, стручни сарадници и
именовани наставници.
ПРОГРАМ КВИС-А ЧИНИ ПЕТ МОДУЛА ИЛИ ФАЗА:
САМОСПОЗНАЈА –Ученици кроз тестове, интроспекцију, радионице и саветовање препознају
сопствене капацитете, таленте, интересовања, вредности, склоности и могућности.
ИНФОРМИСАЊЕ О ЗАНИМАЊИМА И КАРИЈЕРИ –Ученици истражују свет занимања и
професија и сазнају која све занимања постоје, шта све чини једно занимање, која су знања,
вештине и особине потребне за успешно бављење занимањем, и можда најважније - које су
стварне потребе на тржишту рада.
УПОЗНАВАЊЕ СА ПУТЕВИМА ОБРАЗОВАЊА – Ученици се упознају са могућностима за
школовање – школама, факултетима и другим образовним установама и сазнају како изгледа
школовање за њихово жељено занимање. Поред информисања, у овој фази они упоређују
потребно знање са својим интересовањима и жељама.
РЕАЛНИ СУСРЕТИ СА СВЕТОМ РАДА – Ученици се упознају са представницима жељених
занимања и радним окружењем, проводе време у предузећима, распитују се о занимањима и
потребном школовању, а имају прилику и да испробају неке радне задатке. У овој фази, млади
своје жењено занимање подвргавају тесту реалности где упоређују своје жеље и могућности са
реалним светом занимања.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ШКОЛЕ И ЗАНИМАЊА – Ученици боље познају себе, имају
потребне информације и сигурнији су у доношењу одлука.
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Школа, у циљу оспособљавања ученика да идентификују сопствене способности, компетенције и
интересе, како би донели одлуке које се тичу њиховог образовања, оспособљавања и професије,
предузима активности у оквиру следећих области:
-Наставне и ваннаставне активности
-Саветодавни рад с ученицима и родитељима / старатељима
-Сарадња с Националном службом за запошљавање, Канцеларијом за младе, Невладиним
организацијама који подржавају пројекте професионалне орјентације
-Промоције факултета ученицима школе
-Стручне екскурзије / излети (посете фабрикама, фирмама, предузећима...)
-Посета сајмова запошљавања и образовања
Наставници општеобразовних и стручних предмета кроз различите наставне и ваннаставне
активности прате и развијају таленат и индивидуалне склоности ученика као и способност
креативног мишљења. Кроз различите наставне и ваннаставне активности и програм КВИС-а
ученици развијају и различите компетенце: учење учења, вештине комуникације и познавање
страних језика, учење и подучавање у тиму, креативно мишљење и решавање проблема као и
стручна знања неопходна за обављање одређених послова. Кроз програм грађанског васпитања,
као и наставу предмета обликовања графике ученици савладавају вештина писања личних
биографија, припрему за разговор с послодавцем, налажење битних информација на тржишту
рада.
Саветодавни рад обавља се током школовања, и школа, по потреби, сарађује са надлежним
установама које се баве каријерним вођењем и саветовањем. Тако се ученицима пружа могућност
да у Канцеларији за младе добију информације не само о ситуацији у свету рада и
перспективности занимања, већ и могућност похађања едукативних радионица из професионалне
оријентације. Такође, у Националној служби за запошљавање, кроз резултате тестирања, могу
стећи увид у своје склоности за одређене области и врсте делатности, као што могу доћи и до
сазнања о стању на тржишту рада за поједина занимања и делатности. Учешћем на различитим
пројектима и радионицама који развијају способност младих да доносе ваљану и самосталну
одлуку о избору школе и занимања ученици ће стећи одређена знања и искуства релевантна за
процес професионалне орјентације. Реални сусрети са светом рада помоћи ће ученицима да се
упознају са експертима из различитих занимања и на тај начин освесте индикације и
контраиндикације која носе одређена занимања.
Школа помаже ученицима и родитељима у истраживању могућности за даље учење и
запошљавање, односно идентификовање, избор и коришћење бројних информација о
професијама, каријери, даљем учењу и образовању и објективно разликовање и формирање
сопственог става о томе.
У циљу упознавања ученика са путевима образовања у школи се редовно одржавању и промоције
факултета, како би ђаци добили информације о времену и начину полагања пријемних испита.
Ученици школе и њихови родитељи/старатељи, упућују се и обавештавају о Сајмовима
образовања који се одржавају у току године.
Наставници струке организују стручне излете до оближњих фабрика/компанија како би се
ученици непосредно упознали с условима и принцима рада у појединим областима уметничке
делатности, а такође и обављају разговоре са ученицима у оквиру својих предмета о реалном
свету рада и занимањима из области свог рада.
Школа планира да кроз пројекте који подржавају КВИС омогући поједине видове стручне праксе
у циљу стицања релевантног искуства које може помоћи у даљем професионалном развоју и
планирању каријере.
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*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај каријерног вођења и саветовања ученика, саставни је део Годишњег плана рада школе.

Заштита животне средине обухвата активности усмерене на развој еколошке свести, као и
очување природних ресурса.
Школа доприноси заштити животне средине остваривањем програма заштите животне срединелокалним еколошким акцијама, заједничким активностима школе, односно старатеља и јединице
локалне самоуправе у анализи стања животне средине и акција за заштиту животне средине у
складу са законом.
У реализацију овог програма, поред одељењских старешина, предметних наставника, укључени
су и спољни сарадници из општинске организације.
Садржаји програма
Акције за унапређење животне средине
(уређење школског дворишта, хола
школе, уређење кабинета, паноа)
Обележавање значајних датума:
16. септембар - Дан заштите озонског
омотча
4. октобар - Дан заштите животиња
16. октобар - Дан здраве хране
1. децембар - Светски дан борбе против
сиде
21. и 22. Март - Дани заштите шума и
вода
31. март - Дан борбе против пушења
7. април - Светски дан здравља
22. април - Дан планете Земље
10. мај - Дан одрживог развоја
5. јун - Светски дан заштите животне
средине
Сакупљање старе хартије и уџбеника,
прикупљање електронског отпада
Сарадња са локалном самоуправом

Начин реализације
Осмишљавање конкретних
акција у оквиру школе и шире
околине
Прикупљање материјала,
израда постера на задату тему,
презентација, истраживање,
обрада података, решавање
проблема, извођење
закључака, дискусија, изложба
радова, активно учествовање у
трибини, израда предмета од
рециклираног материјала,
учествовање у локалним
еколошким акцијама

Сакупљање старе хартије и
уџбеника, прикупљање
електронског отпада
Координиран рад секције и
других еколошких
организација

Реализатори
Ученици, наставници,
родитељи
професор биологије у
сарадњи са ученицима
и наставницима

Ученички парламент

Директор
Ученици
Наставници

*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај заштите животне средине, саставни је део Годишњег плана рада школе, а у оквиру плана
здравственог васпитања ученика.
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Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања сачињен је
на основу Општег, Посебног протокола и Правилника о поступању у ситуацијама
дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања у образовно-васпитним институцијама и
Правилника о блажим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране
запосленог, ученика или трећег лица у установи образовања и васпитања. Програмом су
дефинисане и разрађене превентивне и интервентне активности чији је основни циљ превенција
свих видова насиља у школској средини.
Циљ Програма заштите је стварање безбедне климе у школи у којој се:
 учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности
 не толерише дискриминација и насиље
 не ћути у вези са насиљем
 развија одговорност и поступање свих
 свако ко има сазнања о насиљу обавезује се да реагује
Специфични циљеви у превенцији
 Стварање и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања
 Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручн сарадници,
административно и помоћно особље, директор, родитељи/старатељи, локална заједница) у
доношење и развијање програма превенције
 Подизање нивоа свести и повећање осетљивости свих укључених у живот и рад установе
за препознавање насиља, злостављања и занемаривања
 Периодично подсећање на процедуре и поступаке за заштиту од дискриминације, насиља
и реаговања уситуацијама насиља
 Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за
заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља
 Унапређивање компетенција наставног и ваннаставног особља, ученика, родитеља,
старатеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања кроз предавања стручњака из ове области
Специфични циљеви у интервенцији
 Спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама насиља
 Успостављање система ефикасне заштите деце у случајевима насиља
 Стално праћење и евидентирање врста и учесталости насиља и процењивање ефикасности
програма заштите
 Ублажавање и отклањање последица насиља и реинтеграција ученика узаједницу вршњака
и живот установе
 Саветодавни рад са ученицима који трпе насиље, који врше насиље и који су посматрачи
насиља
Програм и план заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања
односи се на следеће активности и задатке:
1. Формирање тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
Почетком школске године именује се Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, а у
чијем саставу су директор школе, стручни сарадници, наставници школе, секретар школе,
школски полицајац, родитељи из реда Савета родитеља и ученици из реда ученичког парламента.
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2. Начини на који се превентивне мере уграђују у свакодневни рад школе:
Сарадња са ученичким парламентом
Унапређење безбедности у установи (ефикасна организација дежурства наставника и
помоћно – техничког особља)
Програм спортских активности
Праћење укључености ученика у слободне активности у школи и активности ван школе
Предавања, обуке, радионице на тему дискриминације, насиља, реституције, позитивне
дисциплине, вођеног дијалога, ненасилне комуникације, уважавања различитости,
толеранције
Превентивно деловање образовним садржајима појединих предмета: историја, верска
настава, грађанско васпитање
Укључивање Савета родитеља и организованих група родитеља у борбу против насиља и
сарадњу са Тимом
Стално праћење безбедносне ситуације на одељењским и наставничким већима и
Педагошком колегијуму
Сарадња са локалном заједницом, МУП-ом, Центром за социјални рад, домовима здравља,
спортским клубовима, установама и институцијама културе
Планирање стручног усавршавања

3. Стручно усавршавање запослених
Наставници и стручни сарадници похађају акредитоване семинаре ЗУОВ-а који су понуђени у
Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника.
Препоручују се семинари из области васпитног рада, који обрађују превенцију насиља, решавање
сукоба, ненасилну комуникацију, уважавање различитости и сл.












4. Начини информисања о обавезама и одговорностима у одговору на насиље,
злостављање и занемаривање
Информисање укључује и ученике и родитеље и запослене у школи путем плаката, часова
одељенског старешине, јавних предавања, родитељских састанака, радионица, стручних
семинара, сајта школе, стручних органа школе
Информисање укључује развијање свести о томе шта је насиље, последицама насиља,
важности пријаве насиља
Инсистирање на познавању Правила школе и последица њиховог кршења, као и последица
насилног понашања
Информисање подразумева детаљно упознавање ученика, родитеља и запослених о
корацима интервенције у случају сумње или дешавања насиља, злостављања и
занемаривања
Кораци интервенције истакнути су на видним местима у школи
Наставници и родитељи морају бити упознати са законском регулативом превенције
насиља и одговора на насиље
Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља (савет родитеља, школски одбор,
ученички парламент, одељенско веће, наставничко веће, Тим за заштиту деце и ученика од
насиља, злостављања и занемаривања).
5. Подстицање ученика за рад у стручним и другим органима школама
Рад ученика у Ученичком парламенту, где се анализира безбедносна ситуација и дају
предлози за побољшање безбедности
Рад представника Ученичког парламента у стручним органима школе: проширени састав
Школског одбора, Стручни актив за развојно планирање, Тим за заштиту ученика од
насиља, злостављања и занемаривања
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Такође, ученици су активни учесници самовредновања школе у оквиру теме безбедности у
школи
Вршњачка едукација
Часови грађанског васпитања биће још једна од прилика реализације тематских радионица
на тему насиља и спречавања насиља, као и реаговања у случају насиља
Часови верске наставе такође представљају допринос духу јачања међусобне толеранције,
поштовања и љубави.
6. Појачан васпитни рад ради развијања самоодговорног и друштвено одговорног
понашања ученика
Организовати активности (радионице, часови одељењског старешине, акције...) усмерене
на стварање и неговање климе прихватања, толеранције, уважавања и емпатије
Организовати активности (радионице, часови одељенског старешине, акције, рад у
вршњачким тимовима...) усмерене на креативну организацију слободног времена и
смањење негативног утицаја медија ученике
Организовати активности (игре, радионице, часови одељењског старешине, акције...)
усмерене на очување животне средине
Дефинисање правила понашања и последица кршења правила
Укључити родитеље у сарадњу са Тимом за заштиту деце и ученика од дискриминације,
насиља, злостављања и занемаривања
7. Поступци за рано препознавање ризика од насиља, злостављања и занемаривања
Праћење ученика кроз рад и понашање на часу, у одељењској заједници, на часовима
одељењског старешине, кроз саветодавни рад
Праћење ученика путем разговора са родитељима и вршњацима
Едукација наставног кадра, родитеља и ученика о раним знацима упозорења
Едуковати наставнике да препознају ране знаке упозорења о насиљу

8. Начини и кораци реаговања на дискриминацију, насиље, злостављање и занемаривање
Циљ интервенције је да се, пре свега, заустави насиље и злостављање, да се обезбеди сигурност,
смањи ризик од понављања и да се ублаже и отклоне последице. Сходно томе, мере интервенције
су:
I. Кораци у интервенцији:
1. Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити ученика од насиља. Оно се у
установи најчешће одвија на два начина: опажањем или добијањем информација да је насиље у
току или сумњом да се насиље дешава, и то на основу препознавања спољашњих знакова или
специфичног понашања ученика и породице, затим, путем поверавања од стране детета
(непосредно) или неке треће особе (посредно).
2. Прекидање, заустављање насиља – свака особа која има сазнање о насиљу (дежурни
наставник, одељењски старешина, предметни наставник, запослени у установи...) у обавези је да
реагује тако што ће прекинути насиље или позвати помоћ.
3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности ученика, раздвајање,
разговор са актерима.
4. Консултације се остварују непосредно по појави сумње и/или по стицању информација
о насиљу. У зависности од сложености ситуације, консултације се (уз обавезан принцип
поверљивости) обављају са: колегом, Тимом за заштиту ученика од дискриминације, насиља,
психологом, директором и школским полицајцем; надлежном службом локалног центра за
социјални рад, специјалном службом локалне здравствене установе, МУПом

278

II Израда Протокола и евиденције насилничког понашања. За други и трећи ниво насиља,
предвиђа се израда Плана заштите за све актере у ситуацији насиља.
III Сарадња са релевантним службама (Центар за Социјални рад, Полицијска управа, Дом
ученика)
IV Саветодавни рад као подршка ученицима која трпе насиље, рад са ученицима која врше
насиље, оснаживање ученика која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање, рад са
родитељима, медијациони састанци.
V Праћење ефеката предузетих мера
Тим за заштиту ученика од насиља је у обавези да, у сарадњи са запосленима у установи и
релевантним установама, прати ефекте предузетих мера.
Предузимање конкретних мера биће у сагласности с начином реаговања на одређене видиве
насиља који су прописани законским регулативама, тј. Правилником о протоколу поступаља у
установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, „Сл. Гласник РС―, БР. 30/2010.







9. Начини и облици сарадње са породицом и спољном заштитном мрежом
На родитељским састанцима, приликом индивидуалних разговора или путем порука
упутити родитеље у напоре које школа улаже у спречавање насилништва, информисати
родитеље о томе шта је насиље и како га препознати
Сарадња са Саветом родитеља и организованим групама родитеља
Сарадња школе са следећим институцијама: Центар за социјални рад, Дом здравља, МУП,
Клиника за заштиту менталног здрацља
Организација предавања на различите теме везане за безбедност у друштвеној средини,
школи, у саобраћају, дигитално насиље
Сарадња са НВО

10. Документација и евиденција
Сваки акт насиља евидетира се у складу са договореним начинима евиденције у школи.
Евиденцију води, одељењски старешина, Тим за заштиту ученика и стручна служба. Праћење и
вредновање врши се на основу учесталости инцидентних ситуација и броја пријава; на основу
заступљености различитих нивоа насиља и броја повреда; на основу броја васпитнодисциплинских поступака; на основу степена и квалитета укључености родитеља у живот и рад
школе.
Тим на крају школске године ради евалуацију на основу листе праћења, протокола и
евиденције. Тим подноси извештај о раду директору школе два пута годишње. Директор
извештава орган управљања, Савет родитеља и Ученички парламнт на крају класификационих
периода.
Програм превенције других облика ризичног понашања, реализује се кроз Програм
заштите здравственог васпитања ученика Уметничке школи. Ментално хигијенски аспект
рада с ученицима је свакако један од најбитнијих. Овај аспект обухвата и рад са наставницима,
родитељима, али првенствено са ученицима. Са ученицима се може организовати рад на
индивидуалном, породичном, групном, одељењском, разредном или ширем нивоу, у зависности
од циља и теме активности.
Рад у школи на пољу заштите и побољшања менталног здравља подразумева
различите облике превентивног рада - предавања, презентације, трибине, радионице, групни
или индивидуални рад у циљу превазлажења стреса и конфликата, затим развоја вештина
комуникације, асертивности, емоционално-социјалне интелигенције, самопоуздања,
превенције ризичних понашања и употребе дрога.
Облици и теме примарно превентивиних активности односиће се на следеће:
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анкетирање за рано идентификовање евентуалних развојних потешкоћа
трибина о методама и тахникама успешног учења
радионица о вештини асертивне комуникације и конструктивном
решавању конфликата
радионице о превенцији злоупотреба психоактивних супстанци
радионица развијања вештина тимског рада
едукација о полно преносивим болестима и заштити репродуктивног
здравља
трибина о здравим стиловима живота
спортско-рекреативне активности
хуманитарне акције
трибине о екологији
и др.

Циљеви програма:
Стицање знања, формирање ставова, понашања и навика у вези са здравим стиловима живота
Стицање свести о важности, као и вештини комуникације у циљу развоја хуманих односа међу
људима
Унапређење хигијенских и радних услова у школи
Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе, породице и заједнице у циљу развоја и
унапређења здравља ученика
Садржај и реализација програма кроз следеће активности:
Ментална хигијена
Превенција употреба дрога
Спорт, рекреација и унапређивање здравља
Хуманитарне активности школе
Очување човекове средине - екологија и одрживи развој.
Програм се реализује кроз организовање пројеката, едукативних и здравствених радионица
трибина из области психологије, психијатрије, медицине, уметности.
Део програма се остварује кроз часове грађанског васпитања, социологије, психологије,
биологије, књижевности, као и кроз индивидуални и групни рад са психологом и одељењским
старешином на часовима одељењске заједнице.
*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, као и других
облика ризичног понашања, саставни су делови Годишњег плана рада школе.

Ради развоја и практиковања здравих животних стилова, свести о важности сопственог здравља и
безбедности, потребе неговања и развоја физичких способности, школа у оквиру школског
програма, поред наставе реализује и програм школског спорта.
Школским спортом су обухваћени сви ученици кроз одељењска такмичења и припреме за
такмичења. Школски спорт обухвата организоване наставне и ваннаставне спортске активности у
области школског физичког васпитања, укључујући и школска спортска такмичења које се
спроводе у оквиру школског система у складу са наставним планом и програмом.Ученици се на
основу својих способности, интереса и организационих могућности школе опредељују за
280

спортове у којима се обучавају, усавршавају и развијају своје стваралаштво током целе школске
године. Школа организује и спроводи спортска такмичења, као јединствен део процеса наставе
физичког васпитања. Спортска такмичења се организују за све ученике, а спроводе се у оквиру
радне суботе и у друго време које одреди школа.
Школска и међушколска такмичења школа организује по систему који не изискује велике
материјалне трошкове и путовања и стимулишу учешће свих ученика.
Излети, кросеви и друге активности организују се на нивоу школе уз сарадњу наставника
сродних предмета и осталих наставника.
Школа не располаже фискултурном салом, нити било којом другом наменском просторијом за
наставу физичког васпитања, тако да је планирано да се већи део програма реализује на
отвореном простору (импровизовани спортски терен у школском дворишту и парк ''Чаир'') и на
базену СЦ ''Чаир''.

Школа прати, укључује се у дешавања у локалној самоуправи, и заједно са њеним
представницима планира садржај и начин сарадње, нарочито о питањима од којих зависи развој
школе.
С обзиром на саму специфичност школе и област делатности, сарадња Уметничке школе са
локалном заједницом огледће се кроз:
- организовање изложби
- учешће на конкурсима
- промоцију школе
- организовање и учешће у хуманитарним акцијама
- медијска гостовања
- похађање различитих радионица, семинара и трибина
- помоћ и подршку Уметничкој школи у реализацији Дана школе и школске славе
- реализацију школских, као и пројеката и акција локалне самоуправе
- помоћ и подршку у развоју личности ученика.
Директор школе, различити тимови школе, као и стручни сарадници у циљу реализације планова
и програма образовно-васпитног рада, у области наставних и ваннаставних активности,
перманентно ће сарађивати са најразличитијим организацијама и институцијама локалне
самоуправе.
Све активности и остварени контакти, евидентирће се и бележити у мапу праћења месечних
активности школе, и то по областима: активност, људски ресурс (одговорне особе као носиоци
активности) и локална заједница. Одговорна особа, коју именује директор школе, на крају
школске године, подноси извештај Наставничком већу о оствареним облицама сарадње с
локалном самоуправом.
*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај сарадње са локалном самоуправом, саставни је део Годишњег плана рада школе.
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Школа подстиче и негује партнерски однос са родитељима, односно старатељима ученика,
заснован на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења.
Програмом сарадње са породицом, односно старатељима ученика, обухвата има за циљ детаљно
информисање и саветовање родитеља, укључивање родитеља у активности школе, консултовање
у доношењу одлука око безбедносних, наставних, ваннаставних, организационих и финансијских
питања, и то ради унапређивања квалитета образовања и васпитања, као и обезбеђивања
свеобухватности и трајности образовно-васпитних утицаја.
План сарадње са породицом огледа се кроз план рада психолога школе, план Tима за инклузију и
Tима за безбедност ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, план
Tима за самовредновање и реализацију активности из акционог плана.
Сарадња са породицом остварује се путем:
-Савета родитеља
-родитељских састанака и на Отвореним вратима
-индивидуалних разговора с одељењским старешинама, предметним наставницима, директором
школе и стручним сарадницима
-учешћа родитеља у рад Тима за инклузивно образовање
-учешћа родитеља у рад Тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и
занемаривања
-учешћа родитеља у рад Тима за самовредновање и акционо планирање
-учешћа родитеља у културна дешавања школе и организацију свечаности и прослава
Сарадња родитеља са одељењским старешинама и предметним професорима се остварује кроз
родитељске састанке и индивидуалне разговоре, ради унапређења васпитно-образовног рада
школе.
Кроз Савет родитеља и самовредновање рада школе, родитељи узимају активно учешће у
активностима и организацији рада и живота школе.
Саветодавни рад са родитељима огледа се кроз, пре свега, индивидуални рад са њима,
прикупљање података значајних за упознавање и праћење развоја ученика, као и ради њиховог
упућивања у поступке решавања и разумевања проблема ученика.
У сарадњи са родитељима, врше се анкетирања везана за самоевалуацију рада школе, али и у
циљу давања њихових предлога за унапређивање заштите ученика и побољшање образовноваспитног рада.
У сарадњи са Тимом за инклузивно образовање родитељи учествују у пружању адекватне
додатне подршке ученицима и у прилагођавању наставног плана и програма.
Сарадња родитеља са школом одвија у току године, кроз учествовање родитеља у организацији
Дана школе и школске славе.
*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај сарадње са породицом ученика, саставни је део Годишњег плана рада школе.

Излети и екскурзије су факултативна наставна активност која се остварује ван школе.
Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели одређују се у складу са циљем и
задацима путовања.
Задаци програма екскурзије:
 проучавање објеката и феномена на територији наше земље и ван ње
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развијање интересовања за природу и културу
упознавање начина живота и рада људи у нашој земљи и ван ње
развијање позитивног односа према културним и естетским вредностима
развијање позитивних социјалних односа
подстицање испољавања позитивних емоционалних доживљаја
Носиоци припреме, организације и извођења плана и програма путовања су директор
школе, стручни вођа (одређује га директор школе), одељењске старешине.
Понашање сваког ученика мора да одговара прописима које одрећује Закон у средњим
школама. За време трајања екскурзије, од поласка до повратка, забрањено је поседовање и
употреба алкохолних пића, наркотика, оружја и слично, изазивање и учествовање у нередима,
тучама и крађама и свако друго непримерено понашање. Забрањено је самовољно напуштање
екскурзије или одвајање од групе приликом посета. За време трајања екскурзије морају се
поштовати норме пристојног понашања на свим местима која се посећују. У хотелу се мора
поштовати кућни ред. Кршење ове забране значи тежи дисциплински прекршај, који повлачи
одговарајућу дисциплинску меру од стране директора школе и наставничког већа.
За време превоза забрањено је пушење у аутобусу, прљање и наношење штете опреми
аутобуса. У случају било какве опасности одмах треба обавестити одељењског старешину или
вођу екскурзије.
Све обавезе које проистичу из екскурзије, сваки ученик мора да намирује редовно.
Свијим потписом сваки ученик и родитељ потврђује да је упознат са правилима понашања
на екскурзији и да ће их поштовати.
Образовни циљ екскурзије:
- eкскурзија за ученике јесте сагледавање уметничка дела и споменика културе који се налазе на
територији Србије и ван ње
- екскурзија је могућност да се виде оригинална уметничка дела, што доприноси квалитету
наставног процеса и ширем образовању наших ученика;
Васпитни циљ екскурзије је дружење професора и ученика, што подразумева социјализацију
ученика (формирање културне личности и ван школе).
Наградно путовање. Као једну од активности мотивисања и подстицања ученичких постигнућа,
директор школе планира и организује наградно путовање у земљи за ученике који су постигли
изузетне резултате у раду и редовном похађању наставе, у складу са могућностима и средствима
школе.
Студијско путовање. С обзиром на саму специфичност програмских садржаја и образовноваспитне функције Уметничке школе, иницирање студијских путовања у земљи и ван ње
допринело би остваривању задатака и садржаја у образовању код ученика свих разреда.
Циљ извођења студијског путовања је да ученици непосредним контактом са уметношћу
упознају културно наслеђе и синтезом стечених знања савладају део наставног програма који
произлази из делатности и специфичности Уметничке школе.
Задаци програма екскурзије/студијског путовања:
 стицање знања о историји уметности кроз репрезентативне примере, најзначајније
уметнике, правце и стилове
 формирање критичког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према
очувању културне и уметничке баштине
 формирање критичког односа према уметничким делима и оспособности да их вреднују
 развијање позитивног односа према културним и естетским вредностима
 да ученици уоче и разумеју промене у уметности у историјском, друштвеном, економском
и културном контексту
 оспособљавање ученика да проналазе, систематизују и користе информације из
различитих извора
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 схватање уметности и њене улоге, места и значаја у различитим епохама и
културама
 да буду оспособљени да стечена знања и умења примењују у настави на другим предмета,
свакодневном животу, даљем школовању и будућем занимању
Кроз реализацију циљева и задатака, студијско путовање допринело би развоју
међупредметних компетенција код ученика, и то пре свега:
- естетичке компетенције (показује позитиван однос према сопственој и култури других
заједница, упознаје и разуме њихове вредности, повезује културну и природну баштину са
историјским и географским контекстом и доприноси очувању природних и културних
добара)
- компетенције за учење (способан је да самостално и у сарадњи са другима истражује,
открива и повезује нова знања; користи могућности ваншколског учења; негује и развија
лична интересовања)
- комуникација (уме јасно да се изрази усмено и писано, у складу са потребама и
карактеристикама ситуације, поштујући ограничења у погледу дужине и намене)
*Избор дестинације екскурзије врши се у току школске године, како за млађе разреде који обилазе Србију, тако и за
4. разред за које се бирају иностране дестинације. О избору дестинације, као и висини накнаде за бригу о деци за
наставнике, одлучује се на Савету родитеља.

Упознавање нових запослених и ученика са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду
РС и Правилника о безбедности и здрављу на раду ученика и запослених у школи - извршилац
секретар школе и одељењске старешине;
Редовно праћење прописа из области безбедности и здравља на раду: Закона о безбедности и
здрављу на раду РС („Службени гласник РС― бр.101/2005 и 91/2015) и усаглашавање
Правилника о безбедности и здрављу на раду ученика и запослених у школи – извршилац
секретар школе;
Редован обилазак представника Агенције за безбедност на раду ―М – СИСТЕМ‖ НИШ са којом је
школа закључила уговор;
Поступање запослених и ученика у школи по упутствима Агенције за безбедност на раду ''М –
СИСТЕМ'' НИШ ;
Обука из области противпожарне заштите у зависности од финансијских могућности
школе );
Свакодневна контрола свих инсталација, опреме и објекта – извршилац домар школе;
Свакодневна обавеза свих запослених и ученика да пријаве сваки квар на инсталацијама, опреми
или објекту.

Ученички парламент је законом загарантована формална институција, која ученицима
омогућава демократски начин удруживања ради заступања интереса свих ученика у школи, као и
учешће ученика у доношењу одлука које се њих непосредно тичу.
Циљ постојања ученичког парламента јесте значајна и одговорна улога у изради
организације живота и рада школе и свих активности везаних за ученике, њихове потребе, права
и одговорности; ученички парламент своју улогу потврђује и кроз промоцију школе,
организацију различитих акција – хуманитарних, продајних, изложбених, као и у осмишљавању
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трибина; ученички парламент промовише, не само учешће младих у животу и раду школе и
локалне заједнице, већ промовише и међугенерацијску сарадњу.
Ученички парламент омогућава:
 Слободу ученика: говора, изражавања сопственог мишљења, удруживања
 Остваривање сопствених права, не угрожавањем права других
 Развијање демократских знања и вредности
 Оснаживање младих за доношење заједничких одлука
 Поспешивање личног развоја ученика
 Развијање самопоуздања и личне одговорности
 Остваривање боље комуникације
 Побољшање атмосфере и живота у школи
Још неке од специфичности ученичког парламента јесу:
 Ученички парламент чине по три представника из сваког одељења, што је укупно
четрдесет осам парламентарца на нивоу школе чијим радом координира дир. школе и
психолог.
 Ученички парламент се бира сваке године и има свог председника, потпредседника и
записничара.
 Ученички парламенти школа могу да се удружују у заједницу ученичких парламената.
 Ученички парламент разматра однос и сарадњу ученика, наставника и стручног сарадника.
 Ученички парламент обавештава ученике о питањима од посебног значаја за њихово
школовање.
 Ученички парламент, у складу са законом о основама система образовања и васпитања,
даје мишљење и предлоге стручним органима, школском одбору, Савету родитеља и
директору о:
o правилима понашања у школи
o годишњем програму рада школе
o школском развојном и акционом плану
o слободним и ваннаставним активностима
o учешћу на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација
ученика у школи и ван ње.
Корисници овог програма су ученици, наставници, родитељи, и на овај начин остварујемо
константну подршку младима и другим ученичким иницијативама у школи, стварајући здраву,
демократску атмосферу и релације између интересних група.
*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај рада ученичког парламента, саставни је део Годишњег плана рада школе.

Програм и задаци у иновирању наставе одвијаће се према појединачним наставним
плановима, потребама и могућностима школе.
Посебан значај за унапређивање наставе у струци даће оријентација према новим
технолошким могућностима, применом нових материјала и истраживањима, у складу са
школским развојним и акционим планом.
Могућности које пружа индивидуална настава допринеће већим резултатима у ликовном
самообразовању ученика. Коришћењем савремене стручне литературе и упућивање на значај
перманентног праћења нових догађаја и појава у струци биће такође стална оријентација рада у
струци. Уз коришћење аудио - визуелних средстава у настави и наглашеном потребом за већим
коришћењем компјутера треба очекивати и веће резултате у стручном оспособљавању ученика.
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Развојни план школе је усмерен и на унапређивање образовно-васпитног рада и подизање
квалитета рада школе. Процес самовредновања је већ устаљена пракса и он се спроводи на
годишњем нивоу. Ова интерна евалуација школе је одредила неколико кључних области које су
обухваћене Школским развојним планом за петогодишњи период:
- Побољшање успеха ученика и подизање нивоа компетенција наставника за учење и
подучавање и подршку развоју личности
- Подизање мотивације ученика за постизање што бољих резултата у образовно-васпитном
процесу и подстицање личног, професионалног и социјалног развоја ученика
- Неговање безбедне школске средине, промовисање успеха (награда, признања, учешћа на
конкурсима, ревијама, изложбама) ученика и наставника, као и унапређење угледа школе и
промоција школе будућим ђацима
- Унапређивање организације рада школе кроз равномернију расподелу одговорности и
задужења, и унапређивање система преноса информација у колективу
У циљу унапређењивања образовно-васпитвог рада школе и остваривања задатака и
циљева из Школског развојног плана, у школи се израђује Акциони план на годишњем нивоу,
план инклузивног образовања, као и план стручног усавршавања професора школе, који су
саставни делови Годишњег плана рада школе.

Реализација Акционог плана за инклузивно образовање ученика јесте у циљу
унапређењивања образовно-васпитвог рада, затим, остваривања задатака и циљева из Школског
развојног плана, као и остваривању што бољих услова за рад, учење и напредовање наших
ученика. Реализација програма спроводи се следећим активностима и задацима:
- идентификовање/препознавање ученика којима је потребна нека врста ИОПа
(индивидуализација, прилагођавање или напредни ниво за талентоване ученике)
-састананци Тима за инклузивно образовање и прављење евиденције ученика у инклузивном
процесу образовања
-формирање подтимова за подршку ученицима у инклузивном процесу образовања
-укључивање родитеља/старатеља у тимове за подршку ученицима
-индивидуални разговори са ученицима и родитељима ради добијања потребних информација и
сагласности за израду педагошких профила, затим за писање и спровођење ИОП-а
-инструирање тимова за подршку за рад с ученицима
-сарадња са основним школама, Интерресорном комисијом и Мрежом за подршку инклузији
-сарадња са релевантним институцијама ради добијања релевантних података и подршке – Дом
здравља, Клиника за заштиту менталног здравља, Центар за социјални рад
-представљање и усвајање ИОП-а за ученике Педагошком колегијуму, Наставничком већу,
Школском одбору и Савету родитеља
-подршка наставницима у писању, реализацији и евалуацији ИОП-а и индивидуалних планова
-писање извештаја о реализацији активности из Акционог плана за инклузију
У школи се именује Тим за инклузивно образовање, у чијем су саставу директор школе,
стручни сарадници, и наставници које именује директор школе.
Педагошки профили ученика који су у инклузивном процесу образовања, њихови
извештаји са Инерресорних комисија, лекарска документација, обрасци за наставни процес и
остала документација, чини прилог школског програма, али због заштите података, чува се као
посебана документација у стручној служби школе, код одељењских старешина и предметних
наставника.
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Активности програма за инклузивно образовање, везују се за следеће:
АКТИВНОСТИ
Састанак тима ради идентификовање/
препознавања ученика којима је потребна додатна
подршка
(индивидуализација, прилагођавање или
модификација) и евидентирање ученика у
инклузивном процесу
Формирање/именовање подтимова за подршку
ученицима у инклузивном процесу образовања
(укључивање родитеља/старатеља и других
кључних особа)
Индивидуални разговори са ученицима и
родитељима ради добијања потребних
информација и сагласности за израду педагошких
профила, затим за писање и спровођење ИОП-а

Подршка наставницима у писању, реализацији и
евалуацији ИОП-а

Усвајање ИОПа на Педагошком колегијуму

На седницама Одељењских већа - праћење
напредовања ученика у инклузивном процесу и
процена потреба за модификацијом/
ревизијом планова и извештавање свих
интересних група (родитељи, Наставничко веће)
Сарадња са релевантним институцијама локалне
заједнице у циљу реализације задатака –
Инерресорна комисија, Дом здравља, Клиника за
заштиту менталног здравља, Центар за социјални
рад, основне школе - ради добијања релевантних
података и подршке
Упознавање Ученичког парламента са
законитостима, важностима и значају
инклузивног образовања и ИОП-а у школи
Разматрање захтева за прилагођавање пријемног
испита и сарадња са основним школама
Састанак – евалуација рада тима и писање
извештаја о реализацији активности из Акционог
плана за инклузију

ВРЕМЕ
РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ОДГОВОРНЕ
ОСОБЕ

НАЧИН
ПРАЋЕЊА
Документација
(досијеи) ученика;

Почетком школске
године

Тим за
инклузивно
образовање у
сарадњи са
одељењским
старешинама
Директор школе;
Тим за
инклузивно
образовање

Записник у свесци
Тима за
инклузивно
образовање

Током године
(по потреби)

Септембар и током
године по потреби

Крај
ем класификационих
периода
Први класификациони
период
(и током године, по
потреби, уколико су
неопходне ревизије/
модификације иопа)

Одељењске
старешине;
психолози,
Тим за
инклузивно
образовање;
Родитељи/
старатељи
Тимови за
подршку;
Предметни
наставници

Записник Тима за
инклузивно
образовање

Свеска Тима за
инклузивно
образовање;
ИОП обрасци

ИОП;
Евалуације
постигнућа

Педагошки
колегијум

Записник
Педагошког
колегјума

-тромесечноНовембар;
Фебруар;
Април

Одељењска већа;
Тимови за
додатну подршку

Записник у свесци
Тима за
инклузивно
образовање

Током године

Психолози

Први класификациони
период

Координатор у
раду Ученичког
парламента

Други
класификациони
период
Јун

Директор
Секретар
Тим за инклузију
Координатор
Тима за
инклузију

Свеска Тима за
инклузивно
образовање

Записник са
састанка
Ученичког
парламента
Захтеви

Извештај
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*План активности и задатака, са одређеном динамиком, као и носиоцима активности, којим се реализује
програмски садржај Акционог плана за инклузивно образовање и подршку ученицима из осетљивих група, саставни
је део Годишњег плана рада школе.

ЦИЉ
Стручни сарадник–школски библиотекар, својим стручним ангажовањем, доприноси
остваривању и унапређивању образовно-васпитног рада у школи, реализујући програм рада
прилагођен наставним плановима и програмима. Програм рада школског библиотекара обухвата
задатке и послове из области образовања и васпитања, као и библиотечко-информацијске послове
из домена културних и уметничких аспеката образовања.
Он подстиче промовисање читања и самосталност ученика у учењу, даје допринос развоју
информационе писмености, остварује сарадњу и заједничко планирање активности наставника,
школског библиотекара и локалне самоуправе, обезбеђује електронске изворе и приступ ка њима.
ЗАДАЦИ
Школски библиотекар, реализовањем задатака и послова из области образовања и васпитања, као
и библиотечко-информацијских из домена културних активности школске библиотеке,
доприноси унапређивању свих облика и подручја рада, тако што учествује у пословима
планирања, програмирања, организовања, унапређивања и праћења рада школе, односно
целокупног образовног процеса, као члан школских тимова има задатке:
- развијања и неговања навике читања и коришћења библиотеке код ученика и
наставника,
- развијања и промовисања правилне употребе свих облика извора информација,
- стварања услова за интердисциплинарни приступ настави и електронском учењу,
- мотивисања за учење и подстицање на оспособљавања за самостално учење и образовање током
целог живота,
- сарадње са наставницима, ученицима и њиховим родитељима,
- праћења и подстицања развоја ученика у индивидуалним способностима и њиховим
склоностима ка интелектуалном, емоционално-социјалном и сваком другом професионалном
развоју,
- пружања помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће литературе, а
посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним ученицима који живе у тежим
социјалним приликама, сарађујући са њиховим родитељима и релевантним институцијама,
- стварања услова за што непосреднији и једноставнији приступ библиотечком фонду и
расположивим изворима информација, и развијање индивидуалне стваралачке способности и
креативности код ученика,
- обезбеђивања приступа програмима који раде на развијању информационе писмености, како би
се корисници оспособили за проналажење, анализирање, примену и саопштавање информација,
уз вешто и ефикасно коришћење информационо -комуникационих технологија,
- припремања и реализовања библиотечког програма намењеног ученицима са посебним
потребама и посебним способностима,
- вођења аутоматизованог библиотечког пословања (инвентарисање и сигнирање, каталогизација,
класификација библиотечке грађе и други послови),
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- коришћење савреманих облика и метода рада са ученицима,
- заштита и чување библиотечко-медијатечке грађе и периодична ревизија фонда,
- организовање библиотечке секције за ученике школе који показују посебно интересовање за
књигу и рад саме библиотеке уопште,
- обележавање важних датума и јубилеја како школски, тако и оних на глобалном нивоу,
- израда презентација и паноа, у сарадњи са ученицима који похађају библиотечку секцију,
- организовање посета библиотекама других стручних школа, гимназија и сарадња са њиховим
библиотекарима,
- организовање књижевних вечери и промоција нових књига
Временски план активности по областима рада стручног сарадника – библиотекара
предвиђа се опреативним планом који је саставни део годишњег плана рада школе, и то за
следеће области:
1. ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Планирање и програмирање рада са ученицима у школској
библиотеци и припрема за наставак рада библиотечке секције
Планирање развоја школске библиотеке и планирање набавке
библиотечке грађе потребне за реализацију наставе и образовно–васпитног рада
2. ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА
Учешће у изради годишњег плана рада (у сарадњи с директором
школе и организаторима наставе)
Учешће у изради годишњег плана самовредновања рада установе
(у сарадњи с тимом за самовредновање)
- Одабирање и припремање литературе и друге грађе за разне образовно-васпитне
активности - теоријска и практична настава, допунски и додатни рад, ваннаставне
активности ученика и др. Спровођење анкете и позив ученицима који су
заинтересовани да учествују у раду библиотечке секције (у сарадњи с предметним
наставницима и ученицима)
3. РАД СА НАСТАВНИЦИМА
- Сарадња са наставницима у припремању ученика за самостално коришћење
различитих извора информација
- Организовање наставних часова из појединих предмета у школској библиотеци
- Коришћење ресурса библиотеке у процесу наставе
- Информисање корисника школске библиотеке о новим издањима из књижевности,
стручним часописима и другој грађи, о тематским изложбама у вези с појединим
издањима, ауторима, акцијама и јубилејима, као и усмено или писмено приказивање
појединих књига и часописа. Израда презентација и паноа школске библиотеке кроз
рад секције
4. РАД СА УЧЕНИЦИМА
- Помоћ ученицима при избору литературе и пружање помоћи ученицима у припреми и
обради задате теме
- Подршка ученицима за самостално коришћење различитих извора сазнања и свих
врста информација у настави и ван ње
- Пружање помоћи обдареним ученицима при налажењу и избору одговарајуће
литературе, а посебно ученицима који имају тешкоће у учењу и раду, али и оним
ученицима који живе у тежим социјалним приликама, у сарадњи са њиховим
родитељима, старатељима и релевантним институцијама
- Организација и реализација Јавног часа у сарадњи са проф. историје уметности.
Одабир теме би био у складу с интересовањима ученика
- Акција сакупљања књига (лектире) – Књига на дар
5. РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА
- Остваривање сарадње са родитељима у вези са развијањем читалачких навика ученика
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Учешће на родитељским састанцима ради давања информација о читалачким
интересовањима и потребама ученика, ради развијања читалачких и других навика
ученика и формирању личних и породичних библиотека
РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА, ПЕДАГОШКИМ
АСИСТЕНТОМ И ПРАТИОЦЕМ УЧЕНИКА
- Сарадња око обезбеђивања књижне и некњижне грађе за
школску библиотеку коју користе ученици, наставници и стручни сарадниц
- Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне
литературе
- Информисање стручних већа, стручних сарадника и директора о набавци нове стручне
литературе
- Припрема заинтересованих за реализацију мултидисциплинарних пројеката, изложби,
креативних радионица; за организовање књижевних сусрета и других културних
догађаја, као и еколошких пројеката и садржаја у којима се апострофира борба против
свих облика зависности
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА
- Рад у стручним тимовима у складу са решењем о раду
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА,
УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
- Сарадња са просветним, научним, културним и другим
ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО
УСАВРШАВАЊЕ
- Праћење и евиденција коришћења литературе у школској библиотеци
- Вођење документације о раду школске библиотеке и школског библиотекара – анализа
и вредновање рада школске библиотеке у току школске године
- Стручно усавршавање –учешће на семинарима, саветовањима и другим скуповима на
којима узимају учешће и школски библиотекари
-

6.

7.
8.

9.

ДОПУНА ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА - МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ HACTABE И
УЧЕЊА У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ
У складу са Стручним упутством за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у
средњој школи у школској 2021/22. год. и Препорукама за почетак образовно-васпитног рада у
школској 2021/22. год, у Уметничкој школи ће се у зависности од епидемиолошке ситуације и
одлука Тима за школе (који формира Институт, а чине га представници Министарства просвете,
Министарства здравља и Института), примењивати један од три приложена модела:
1. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад - I модел
2. Образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад и наставом на даљину у
организацији школе - II модел
3. Настава на даљину (он-лајн) у организацији школе - III модел

1. Настава и учење у школи кроз непосредни рад - I модел
Образовно-васпитни рад у Уметничкој школи од 1.9.2021. год. започиње по МОДЕЛУ I:
образовно-васпитни рад у школи кроз непосредни рад. Сви ученици присуствују истовремено свим
облицима образовно-васпитног рада у школи, са трајањем часа од 45 минута.
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Календар образовно-васпитног рада прописује динамику реализације а планови и програми
наставе и учења исходе учења и стандарде квалификација образовних профила, док ће се у
реализацији наставе и осталих наставних и ваннаставних активности школа придржавати свих
препорука из Стручног упутства за организовање и остваривање образовно-васпитног рада у
средњој школи у школској 2021/22. год. Организација рада и распоред часова прилагођени су тако
да се смање ризици уношења и преношења вируса. Као и у претходној школској години,
примењују се све мере које се односе на чишћењее и дезинфекцију свих површина а посебно оних
које су фреквентно коришћене, јер се на тај начин обезбеђује висока епидемиолошка безбедност
школа.

2.

Комбиновање наставе и учења у школи и наставе и учења на даљину - II модел
Уколико дође до промене модела по одлуци Тима за школе и Министарсва просвете и
технолошког развоја, у Уметничкој школи би образовно-васпитни рад по моделу комбиновања
непосредне наставе са наставом на даљину подразумевао:
• Ученици у одељењима која имају преко 16 ученика деле се у две гpyпe (школа бира
критеријум за поделу на гpyпe);
• Непосредан образовно-васпитни рад у школи се организује по групама на следећи начин:
једне неделе прва гpyпa понедељком, средом и петком а друга уторком и четвртком. Наредне
неделе гpyпe присуствују непосредно настави по обрнутом распореду;
• Оцењивање ученика по овом моделу наставе се реализује када су ученики у школи,
уважавајући све принципе оцењивања;
• Ученици једне гpyпe, када имају наставу у школи присуствују свим часовима по утврђеном
распореду.
• Часови трају по 45 минута. Пауза између смена у школи се користи за чишћење и
дезинфекцију учионица, кабинета, ходника, радионица, библиотека и свих других простора у
школи који се користе за наставу и учење.
• У наставним данима када гpyпa ученика не долази у школу вeћ реализује наставу и учење на
дшљину, тежиће се да се сви предвиђени наставни садржаји реализују на најоптималнији
могуhи начин;
 Изабрана платформа за реализацију наставног процеса је Гугл чионица и Гугл мит
• Када група ученика нема непосредан образовно-васпитни рад у школи, школа нема
техничких могућности да ти ученици прате часове у реалном времену, преко изабраног
система за управљање учењем (платформе за учење) или путем других електронских канала
комуникације;
• Препоручено је да стручна вeћa наставника заједнички припремају и деле наставне садржаје
и остале наставне pecypcе;
• Подршка настави и учењу на даљину, из појединих предмета, обезбеђена је путем
снимљених видео часова који су доступни за коришћење на порталу за онлајн наставу Moja
школа, https://www.mojaskola.eov.rs, као и на порталу PTC Планета.
3.

Настава и учење па даљину - III модел

Према упутству МПНТР, у случају уколико одређен број ученика школе, из разлога који
се тичу безбедности и здравља, није у прилици да присуствује редовној настави у школи,
примењују се настава и учење на даљину. Настава и учење на даљинy обухвата и друге облике
организованог рада (индивидуални, рад у групи или одељењу, додатну, допунску, припремну
наставу и др.).
Настава и учење на даљину је посебан облик образовно-васпитног рада којим ученици
стичу образовање на начин који обезбеђује остваривање прописаних циљева, исхода и
стандарда постигнућа односно стандарда квалификације, тако што програм наставе и учења у
целини и/или један део, остварују коришћењем савремене информационо-комуникационе
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технологије за учење, без непосредног боравка у школи односно другим местима у којима се
уобичајено реализује настава.
Овај облик наставе се примењује када се настава и учење у школи кроз непосредни рад не
реализује у циљу очувања безбедности и здравља ученика, наставника и осталих запослених.
Час по моделу наставе и учења на даљину траје 45 минута.
Према упутству Министарства школа користи систем за управљање учењем који је
користила у претходној школској години за реализацију наставе и учења на дшљину (Гугл
чионица и Гугл мит).
Подршка настави и учењу на даљину је обезбеђена и снимљеним видео часовима за
извесне општеобразовне предмете. Ови часови су доступни на Порталу Министарства за
онлајн наставу Moja школа, https://www.mojasko1a.gov.rs, као и на порталу PTC Планета.
Опште наномене у складу са Стручним упутством за организовање и остваривање
образовно-васпитног рада у средњој школи у школској 2021/22. год. којих ће се школа
придржавату у складу са променама Модела наставе који пропише Школски тим у току
школске 2021/22. године
 У свим школским објектима се поштују све препоручене епидемиолошке мере.
 Уметничка школа capaђyje са школском управом и спроводи одлуке Тима за школе.
 Директор и стручни сарадници прате наставу и имају приступ виртуелним учионицама,
онлајн часовима и другим облицима наставе на дшљину.
 Изборни програми у општем средњем образовању се остварују наставом и учењем на
дшљину, сем када ученици представжају резултате рада и када се оцењују (напомена се
не односи на обавезне изборне предмете и изборне предмете у средњем стручном
образовању).
 Реализација наставе се организује на начин да свако одељење има што је мању могућу
флуктуацију током малих одмора, осим када је то неопходно због специфичности
наставних предмета и коришћења одређене опреме и наставних средстава, углавном за
потребе реализације часова стручних предмета у салама за цртање и сликање,
кабинетима са рачунарима, радионицама за вајање и радионички рад и др.
 Школа врши временску расподелу почетка часова и организације рада на недељном и
месечном нивоу, на начин који омогућава оптимално остваривање образовних и
васпитних циљева и годишњег плана рада школе.
 Директор, са посебном пажюом, организује дежурства у школском објекту током радног
дана (у ходницима, дворишту, на уласку у школу), а у циљу подизања епидемиолошке и
сваке друге безбедности ученика и запослених.
 Школа је 30. августа 2021. године надлежној школској управи доставила: информацију о
припремљености за рад у школској 2021/22. години, моделу по коме започиње рад,
податак о изабраној платформи за рад на даљину и друге информације од значаја за
почетак школске године, при чему је сагласност на реализацију Оперативног плана дат
дана 31.8.2021. год. од стране Школске управе Ниш.
 Током септембра 2021. године, а посебно прве наставне недеље школске 2021/2022.
године, у оквиру редовне наставе и других облика непосредног рада са ученицима,
предвиђен је информативно-саветодавни рад на тему пандемије и заштите од уношења и
преношења COVID-19 и поштовању усвојених правила понашања који обезбеђују
епидемиолошку безбедност.
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Пет кључних мера стратегија ублажавања ризика од трансмисије SARS-CoV-2 које ће се
примењивати у школи су: доследна и исправна употреба маски, одржавање физичке
дистанце, хигијена руку и респираторна хигијена, чишћење и дезинфекција и успостављена
сарадња са надлежном здравственом службом, а посебном са надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ (информације
су дате у Табели):
Редовна настава

Подељена одељења

1. Доследна и исправна употреба
маски у простору школе од
стране свих лица (ученика и
запослених)

1. Доследна и исправна употреба
маски у простору школе од
стране свих лица (ученика и
запослених)

2. Физичка дистанца према
могућностима школе (може и
мања од 1м)

2. Физичка дистанца од ≥
1м, формирање група у
складу са
величинама учионица (1 ученик
на4м2)

3. Хигијена руку и респираторна
хигијена
4. Чишћење и дезинфекција
простора школе у целини
5. Успостављена сарадња са
надлежном здравственом
службом, а посебном са
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ

3. Хигијена руку и респираторна
хигијена
4. Чишћење и дезинфекција
простора школе у целини

Он-лајн настава
Прелазак на on-line наставу
Могуће је организовати
испитивање и тестирање
ученика уколико је
испуњено свих пет
стратегија превенције
инфекције,уз одговарајући
распоред који омогућава
доследну примену
препоручене физичке
дистанце усваком
тренутку.
Ношење маски
обавезно без обзира на
вакцинални статус.

5. Успостављена сарадња са
надлежном здравственом
службом, а посебном са
надлежним ИЈЗ/ЗЈЗ

Напомена: све наведене одредбе, начин реализације наставе и општи услови одвијања
образовно-васпитног рада примењиваће се у складу са Стручним упутством за
организовање и остваривање образовно-васпитног рада у средњој школи и Препорукама
Министарства просвете, науке и тех. Развоја.

Деловодни број 06-85-4-19
Датум: 23.02.2022. године

Председник Школског одбора
Петар Петровић ср
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