
 

УВОД 

 
Школа за музичке таленте у Ћуприји (у наставку текста Школа) једина у Републици 

Србији остварује одређени програм образовања и васпитања који је од посебног 

културног, просветног и историјског значаја. Oснована је 1973. године по узору на 

Централну музичку школу у Москви и школу Мењухин у Лондону.  

У Шкoли се истoврeмeнo стичe oснoвнo и срeдњe, опште и музичкo oбрaзoвaњe и 

васпитање у условима школског и домског смештаја, по јединственом наставном плану 

и програму. Школу похађају ученици различитог узраста  од шест до 19 година из свих 

крајева Републике Србије. Школа реализује и припремни програм намењен деци од шест, 

седам и осам  година са циљем развијања моторичких и слушних способности од али и 

као помоћ за њихову адаптацију на Дом и Школу и одвајање од породице, односно као 

вид припреме за полагање пријемног испита и даље школовање у овој Школи. 

Основни циљ и задатак Школе је да прати и открије изразито музички надарену децу и 

да их по посебном програму образује, пружајући им изузетне услове за њихов правилан 

општи развој и оптимални развитак њихових талената. Осим пружања општег основног 

и средњег образовања и васпитања  и појачаног музичког програма који се односи на 

гудачке инструменте (виолина, виола, виолончело и контрабас), Школа реализује и 

задатке породичног васпитања, прилагођавајући услове живота породичном амбијенту 

који ће стимулисати слободни развитак личности деце и њихових креативних 

могућности.  

 

ДЕЛАТНОСТ ШКОЛЕ 

 
Основна делатност школе је образовно-васпитна делатност у оквиру општег основног и 

средњег образовања и основног и средњег музичког образовања и васпитања и то 

реализацијом одговарајућег школског, односно, јединственог наставног плана и 

програма (  Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 11/17 ) у трајању од десет 

година. 

Делатност школе је: техничко и стручно средње образовање (85.32),  основно образовање 

општег типа ( 85.20), основно образовање посебног типа ( 85.20), домови ученика и 

студената (55.90) и уметничко и књижевно стваралаштво  и сценска уметност (88.91). 

Школа као редовну делатност организује васпитни рaд, смештај иисхрану ученика у 

дому у саставу школе. 

Поред основне делатности за коју има верификацију, Школа може да обавља и другу 

делатност која је у функцији образовања и васпитања-проширена делатност. 

Решењем Трговинског суда у Крагујевцу, бр. Фи-43/07 од 23.4.2007.године, Школа је 

регистрована за обављање проширене делатности и то: образовање грађана и држање  

курсева гудачких инструмената у земљи и иностранству (85.52), образовање које није 

дефинисано према степенима образовања ( 85.59), кампови (55.30) остали смештај за 

краћи боравак ( 55.20), услуга исхране, продаја оброка и пића у ресторану дома (56.10). 

 

Образовно-васпитна делатност обухвата: обавезне општеобразовне  и обавезне стручне 

наставне предмете, обавезне изборне предмете факултативне предмете,  остале облике 

образовно-васпитног рада,обавезне ваннаставне активности школе и васпитни програм  

којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу циљеви и исходи 

образовања прописани Законом о основама система образовања и васпитања. 

У школи се стиче занимање у уметничко струци- музички извођач - класична музика. 



Школа за музичке таленте је основана актом 022-228-08/74 од 28.5.1975.године и уписана 

у сдуски регистар код Трговинског суда у Крагујевцу, решењем бр. 1840 од  

26.12.1997.године, регистрациони лист бр.5-67-00 Влада Републике Србије донела је 

Решење бр. 06-4849/69-14 од 17.11.1993.године којим је одредила да је Школа за музичке 

таленте у Ћуприји уникатна школа за чији рад се средства обезбеђују из буџета 

Републике, у скалду са Законом и другим прописима Министарства просвете ( Сл. Г.РС 

бр.98-93). 

 

СедиштеШколе је у Ћуприји, Милице Ценић бб. 

Школа је организована као јединствена радна целина и правно лице у чијем је саставу и 

дом ученика ( пружање услуга смештаја и исхране). 

 

У Школи за музичке талент у Ћуприји спроводе се две врсте (два нивоа) образовно 

васпитног рада: 

 - основно музичко образовање и васпитање( у трајању од 6 година) и 

 - средње музичко образовање и васпитање ( у трајању од 4 године) 

 

Шестогодишњи ниво  основног музичког образовања и васпитања у Школи за музичке 

таленте  односи се на инструменте виолина, виола, виолончело. За инструмент контрабас 

основно музичко образовање траје 4 године. 

У оквиру основног нивоа музичког образовања и васпитања, Школа за музичке таленте  

нуди и могућност похађања припремног разреда (А и Б) , а које траје по  једну школску 

годину. 

У оквиру средњег нивоа  музичког образовања и васпитања, настава траје четири 

школске године. 

Сви поменути видови музичког образовања и васпитања остварују се на српском језику.  

 

ПРАВНИ ОСНОВ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Школски програм Школе за музичке таленте  доноси на основу Правилника о наставном 

плану и програму, објављеног у „Службеном гласнику РС-Просветни гласник“ бр. 5/90, 

3/91. 

Школски програм доноси се у складу са: 

1.      Законом о основама система образовања и васпитања, објављеног у „Службеном 

гласнику РС“ бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013 

2.      Законом о средњој школи, објављеног у „Службеном гласнику РС“ бр. 55/2013 

3.      Резултатима самовредновања рада школе  

4.      Резултатима спољашњег вредновања рада школе 2013. године 

 
ЦИЉЕВИ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

1. остваривање пуног интелектуалног, емоционалног, социјалног и физичког развоја 

сваког  ученика у складу са његовим узрастом, развојним потребама и 

интересовањима; 

2. стицање квалитетних знања, вештина и ставова који су свима неопходни за лично 

остварење и развој, инклузију, наставак школовања и запослење; 

3. разијање језичких, научних компетенција, као и међупредемтних компетенција – 

дигиталних, учења како се учи, међуљудских и грађанских компетенција и 

културног изражавања; 

4. развој ставралачких способности, креативности, естетске перцепције и укуса; 



5. развој спсобности проналажења, анализирања, примене и саопштавања 

информација, уз вешто и ефикасно коришћење информационо-комуникационих 

технологија;  

6. оспосообљавање за решавање проблема, повезивање и примену знања и вештина 

у даљем образовању, професионалном раду и свакодневном животу ради 

унапређења личног живота и економског, социјалног и демократског развоја 

друштва; 

7. развој свесности о себи, самоиницијативе, способности самовредновања и 

изражавања свог мишљења; 

8. оспособљавање за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и 

занимања, сопственог развоја и будућег живота; 

9. развој и практиковање здравих животних стилова, свесности о важности 

соспственог здравља и безбедности, потребе неговања и развоја физичких 

способности; 

10.  развој свесности  о значају одрживог развоја, заштите и очувања природе и 

животне средине, еколошке етике и заштите животиња; 

11. развој способности комуницирања, дијалога, осећања солидарности, квалитетне 

и ефикасне сарадње са другима и способности за тимски рад и неговање 

другарства и пријатељства; 

12. развијање способности за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву заснованом на поштовању људских и грађанских 

права, права на различитост и бризи за друге, као и основних вредности правде, 

истине, слободе, поштења и личне одогворности; 

13. формирање ставова, уверења и система вредности, развој личног и националног 

идентитета, развијање свесности и осећања припадности држави Србији, 

поштовање и неговање српског језика, традиције и културе срспког народа, 

националних мањина, и етничких заједница, других народа, развијање 

мултикултурализма, поштовање и очување националне и светске културне 

баштине; 

14. развој и поштовање расне, националне, културне, језиче, верске, родне, полне и 

узрасне равноправности, толеранције и уважавање различитости; 

15. повећање образовног нивоа становништва и развој републике Србије као државе 

засноване на знању. 

 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА 
 

Школски програм је документ на основу којег се остварује укупан образовно-васпитни 

рад у школи. 

Образовно-васпитни рад се у Школи за музичке таленте у оквиру наставе спроводи на 

два образовно-васпитна нивоа:на нивоу основног и на нивоу средњег општег и  

музичког образовања и васпитања. 

 

ЦИЉЕВИ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ 

ТАЛЕНТЕ СУ: 
 

 прецизно дефинисање начина на које школа образује и васпитава ученике у 

припремном, основном и средњем општем и музичком нивоу образовања и 

васпитања;  

 ближе уређење, конкретизацију и прилагођавање наставног плана и  програма за 

основни и средњи ниво  образовања  у складу са условима и ресурсима школе;  



 постављање основа наставницима и стручним сарадницима за квалитетно планирање 

и реализовање наставних и ваннаставних активности;  

 омогућавање ученицима и родитељима правовремено информисање о образовним 

садржајима и разнородним програмима које школа реализује; 

 могућност праћења квалитета образовно-васпитног процеса и процене 

индивидуалног рада и напредовања сваког ученика од стране родитеља, а путем 

одговарајућих програма;  

 доступност начина остваривања права ученика у образовном процесу, као и избора и 

учешћа ученика у школским активностима. 

 

Принципи на којима се заснива реализација Школског програма и који се уграђују у све 

школске активности су: 

 

 уважавање и поштовање свих учесника у школском животу,  

 уважавање и поштовање личности, личних својстава, узрасних и развојних 

карактеристика ученика,  

 поштовање и неговање основних људских, индивидуалних и дечјих права и слобода,  

 безусловно поштовање неповредивости личног интегритета и вредности сваког 

људског бића,  

 равноправност, солидарност и правичност,  

 поштовање и неговање природне и социјалне средине и  

 изградња образовно и развојно подстицајног окружења. 

 

Развијање демократских вредности и грађанских вештина код ученика остварује се 

демократизацијом школе, тј. развијањем партиципативности ученика и родитеља  у 

школском животу и одлучивању. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НАЗИВ, ВРСТА И ТРАЈАЊЕ СВИХ ПРОГРАМА 

( општег и музичког образовања) 

 
Настава се реализује и програм образовања остварује се на српском језику. 

 

Редовна наставе за ученике осмог разреда ( на општеобразовној настави ) и шестог разреда ( на музичкој настави) биће реализована у 

34 наставне недеље. 

У 35. радној недељи за ученике који завршавају шести разред на музичкој настави Школа организује  испите за основни ниво музичког 

образовања и пријемни испит за средњи ниво музичког образовања. 

У 36. и 37. радној недељи за ученике који завршавају осми разред на општеобразовној настави Школа организује припремну наставу ( 

детаљније на страни 17.) 

 

I - Наставни план  обавезних општеобразовних наставних предмета 

 

Ред. 

Број 

А1 ОБАВЕЗНИ 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

I II III IV V VI VII VIII* IX X Укупно 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.  

1. Српски језик 5 185 5 185 5 185 4 148 4 148 3 111 3 108       1070 

2. 
Српски језик и 

књижевност 
              3 108 3 111 3 105 324 

3. Енглески језик 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 72 2 72 2 74 2 70 732 

4. Други страни језик -  -      1 37 1 37 1 36 1 36 1 37 1 35 218 

5. Математика 3 111 3 111 3 111 3 111 2 74 2 74 2 72 2 72 - - - - 736 

6. Свет око нас 2 74 2 74                 148 

7. Природа и друштво - - - - 2 74 2 74             148 

8. Ликовна култура 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 36       258 



9. Физичко васпитање 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 2 72 2 72 2 74 2 70 732 

10. Историја         1 37 2 74 1 36 1 36     183 

11. Географија         1 37 2 74 1 36 1 36     183 

12. Физика           1 37 1 36 1 36 1 37   146 

13. Биологија         2 74 1 37 1 36 1 36 1 37   220 

14. Хемија             1 36 1 36     72 

15. Филозофија                    1 35 35 

16. Социологија                    1 35 35 

17. 
Психологија 

                  2 70 70 

18. 
Информатика и 

рачунарство * 
        1 37 1 37  30  30 1 37   171 

19. 

Историја са 

историјом културе и 

цивилизације  
                2 74   74 

УКУПНО: А1 15 555 15 555 15 555 14 518 17 629 18 666 16 606 15 570 13 481 12 420 5555 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

  

1. 

Верска 

настава/грађанск

о васпитање ***  

1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 36 1 36 1 37 1 35 366 

УКУПНО А1 + А2+Б 24 888 24 888 26 962 30 1110 33 1221 34 1258 34 1254 33 1218 33 1258 32 1120 11177 

 

* Редовна наставе за ученике осмог разреда ( на општеобразовној настави ) и шестог разреда ( на музичкој настави) биће реализована у 

34 наставне недеље. 



У 35. радној недељи за ученике који завршавају шести разред на музичкој настави Школа организује  испите за основни ниво музичког 

образовања и пријемни испит за средњи ниво музичког образовања. 

У 36. и 37. радној недељи за ученике који завршавају осми разред на општеобразовној настави Школа организује припремну наставу ( 

детаљније на страни 17.) 

 

II – Наставни план обавезних стручних наставних предмета 

 

 

 А2 ОБАВЕЗНИ 

СТРУЧНИ 

НАСТАВНИ 

ПРЕДМЕТИ 

I II III IV V VI* VII VIII IX X  

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год.  

20. 
Главни 

предмет/инструмент 
5 185 5 185 5 185 4 148 4 148 4 148 4 144 4 144 4 148 4 140 1575 

21. Камерна музика**       2 74 2 74 2 74 2 72 2 72 2 74 2 70 510 

22. Оркестар**       4 148 4 148 4 148 4 144 4 144 4 148 4 140 1020 

23. Упоредни клавир     2 74 2 74 2 74 1 37         259 

24. Солфеђо 3 111 3 111 3 111 2 74 2 74 2 74 2 72 2 72 2 74 2 70 843 

25. Теорија музике           1 37 1 36       73 

26. 
Музички 
инструменти 

            1 36       36 

27. Хармонија               2 72 2 74 1 35 181 

28. Контрапункт                 1 37 2 70 107 

29. 

Историја музике са 

упознавањем 

музичке литературе 
            2 72 2 72 2 74   218 

30. Музички облици                 2 74 2 70 144 



31. 
Национална 

историја музике 
                  1 35 35 

32. Читање с листа       1 37 1 37 1 37 1 36 1 36 1 37 1 35 255 

 УКУПНО А2 8 296 8 296 10 370 15 555 15 555 15 555 17 612 17 612 20 740 19 665 5256 

 УКУПНО А1 + А2 
23 851 23 851 25 925 29 1073 32 1184 33 1221 33 1218 32 1182 32 1221 31 1085 10811 

 

 

III- Наставни план изборне наставе: : број часова наставе верске наставе и грађанског васпитања  износи по један час недељно. 

Верска настава и грађанско васпитање остварују се као изборни предмети. 

Ученици обавезно бирају сваке школске године један од два понуђена изборна предмета, а настава се реализује у складу са важећим 

наставним програмима за ове предмете за основну школу и средњу музичку школу. 

 

 

Ред. 

број 

Б. ИЗБОРНИ 

ПРЕДМЕТИ 

  

1. 

Верска 

настава/грађанск

о васпитање ***  

1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 36 1 36 1 37 1 35 366 

 

 

IV – Наставни план факултативних предмета: 

 

Ред. 

број 

В.  

ФАКУЛТАТИВНИ 

ПРЕДМЕТИ* 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Укупно 
нед

. 
год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 

1. 
Корективна 

гимнастика 
1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 1 36 1 36 1 37 1 35 366 



2. 
Увод у оркестарско 

дириговање** 
            

  
1 36 1 37 

  
73 

3. Упоредни клавир             1 36 1 36     72 

4. 
Увод у 

аранжирање** 
          

      1 37 1 35 
72 

 

 

Напомена: 

* Само за ученике који изаберу предмет. 

** Ученик може да изабере предмет само у једној школској години. 

 

V- Остали обавезни облици образовно-васпитног рада  

 

Ред. 

број 

ОСТАЛИ ОБЛИЦИ 

ОБРАЗОВНО-

ВАСПИТНОГ РАДА 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

Укупно 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

го
д

и
ш

њ
е 

1. Додатни рад до 74 до 74 до 74 до 74 до 74 до 74 до 72 до 72 до 74 до 70 до 732 

2. Припремни и допунски рад до 74 до 74 до 74 до 74 до 74 до 74 до 72 до 72 до 74 до 70 до 732 

3. Концертне активности Према Годишњем плану рада Школе 

4. Фестивали Према Годишњем плану рада Школе 

5. 
Такмичења /домаћа и 
међународна 

Према Годишњем плану рада Школе 

 



 

VI - Ваннаставне активности: 

 

1. Свакодневно вежбање инструмента, камерне музике и клавира 

2. Секције ( спортска, драмска ) 

3. Једнодневни излети ученика свих разреда 

4. Приредбе, позоришне представе,  књижевне вечери… 

5. Културна и јавна делатност школе ( концерти, наступи) 

 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА 

 
А- НАЧИН И ПОСТУПЦИ ОСТВАРИВАЊА ПРОПИСАНИХ НАСТАВНИХ 

ПЛАНОВА И ПРОГРАМА  ( наставне методе,средства и облици рада) 

 

Наставници примењују одређене НАСТАВНЕ МЕТОДЕ  у свим етапама наставног 

процеса од увођења до евалуације у циљу стицања знања, развијања способности, 

развијања мотивације за рад, стицања одређених личних особина. Избором и 

комбинацијом метода обезбеђује се најекономичнији пут остваривања постављених 

васпитно-образовних циљева.  

Унутрашњу основу наставних метода чине логичке операције индукције, дедукције, 

анализе, синтезе, уопштавања, генерализације, чиме се обезбеђује повезаност чулног 

искуства, мишљења и праксе. Наставне методе се непосредно ослањају на психолошке 

законитости учења. Оне мотивишу, обезбеђују позитивни доживљај вредности учења, а 

у корелацији са одређеним садржајима и средствима ангажују позитивне емоције и 

стваралачке способности ученика. Сваком наставном методом постижу се неки задаци, 

и у одређеним наставним ситуацијама свака метода постиже свој оптимум онда када 

највише одговара природи градива.  

У остваривању планираних образовно-васпитних програма користе се следеће наставне 

методе: 

 

1. Вербалне методе или методе живе речи: монолошка и дијалошка. Жива реч је услов 

педагошке комуникације која има информативну вредност и заједно са својом 

емоционалном компонентом остварује одређен васпитни утицај на ученика. Жива реч 

развија говор који је облик и израз мисли. Свака реч је већ симбол, она уопштава. Развој 

говора утиче на развој апстрактног мишљења. Говором се изражавају и осећања, 

доживљаји, препознају уметнички изрази. 

а) Метода усменог излагања - систематско вербално излагање делова градива. Позитивне 

стране ове методе су систематичност, економичност, могућност истицања битног у 

излагању, могућност утицања на осећања, могућност прилагођавања стила и сложености 

излагања претходним знањима ученика. Недостаци ове методе су у томе што су ученици 

мање активни, немогуће је пратити да ли ученици схватају излагање и изношење готових 

обликованих чињеница, па се она обавезно допуњује комбиновањем са другим 

наставним методама. Облици ове методе који се користе у школи су:  

- приповедање: најчешће се примењује у настави језика и хуманистичких предмета;  

- описивање: примењује се у циљу вербалног сликања својстава предмета, објеката, 

појава при чему научно описивање мора бити објективно, свестрано, тачно, детаљно, док 

уметничко описивање захтева познавање језичко-стилских средстава и субјективног 

доживљавања;  



- образлагање: појављује се када је у вези са неком констатацијом дошло до нејасноћа о 

узроцима појава, о узрочно-последичној повезаности појава, када је потребно 

аргументовати доказ, образложити правило примерима;  

- објашњавање: најчешћи и најсложенији облик излагања који се односи на објашњавање 

правила, принципа, метода, закона, теорију, аксиоме, системе, симболе, социо-културне 

вредности и др. Примењује се у настави свих премета, као и других видова образовно-

васпитног рада кроз сложене мисаоне операције - описивање, издвајање, упоређивање, 

уопштавање које истовремено изазивају исте мисаоне функције ученика, што доводи до 

схватања апстрактних појмова. Рационалном схватању објашњавања помаже примена 

осталих наставних метода (дијалошка) као и наставна средства. Мисаона активност 

наставника је модел мисаоне активности ученика. Излагање остварује  наставник, 

ученик, неки други учесник у настави или ваннаставним активностима (нпр. стручњак 

који је позван у школу, познати уметник и др.). Такође, користи се репродукција говора 

уз помоћ CD-а, радија, телевизије.  

б) Метода разговора (или дијалошка метода) се користи у обради градива, понављању и 

проверавању путем питања и одговора и дискусије. Овом методом ученици се успешније 

активирају, подстичу се на увиђање односа међу појавама, закључивање и уопштавање 

што доприноси критичности, самосталности и самопоуздању. На тај начин ученици 

знања лакше схватају и трајније памте. Комуникација са наставником и међу ученицима 

сједињује индивидуални и колективни рад. Кроз разговор наставник најбоље упознаје 

особине и когнитивни стил ученика (начин мишљења и закључивања ученика). Методом 

разговора градиво се не излаже систематично као причањем. Уколико наставник није 

спреман да води ток дијалога ученици могу да скрену правац дискусије те се обради мање 

чињеница. Дијалогом се не могу тако успешно обрадити садржаји који треба да обезбеде 

емоционални доживљај. Квалитет разговора зависи од квалитета наставниковог питања. 

У школи се тежи избегавању употребе једнозначајних и допунских питања која као 

одговор траже репродукцију знања. Користе се следећи продуктивни облици разговора:  

- хеуристички разговор у којем наставник поступно уз помоћ читања води ученике од 

појединости, до откривања општег због чега је за овај разговор потребно искуство и 

предзнање ученика (читање, претходно учење);  

- слободан разговор током којег питање постављају и наставник и ученици о слободној 

теми или о теми која ће се обрађивати. Користи се и и на завршетку обраде неке теме да 

би се објасниле неке дилеме, поткрепиле доказом неке констатације па и проверили 

усвојени ставови и уверења   и  

- дискусија - полемика, дебата, расправа (у којој ученици међусобно и наставник и 

ученик) супростављају мишљења, износе и побијају аргументе, осветљавају проблеме са 

новог становишта. Услови за коришћење овог облика разговора (дискусија) су познавање 

теме, интересовање, способност излагања, надограђивања мисли на излагање 

претходника, као и позитивна својства личности - толеранција и међусобно уважавање 

ставова учесника у дискусији. У коришћењу дијалошке методе битно је да ученик буде 

слободан да поставља питања, да наставник кроз разговор добија повратну информацију 

о томе да ли су ученици схватили постављене проблеме, идеје и слично.  

 

2. Методе рада на тексту, писани и графички радови ученика, односно рад 

ученика/наставника на разним изворима знања као и кроз многе мисаоне и практичне 

активности. Подстиче се коришћење, поред уџбеника, и приручника, лексикона, 

библиографија, штампе, енциклопедија, монографија, интернета; затим визуелног 

материјала - слика, цртежа, схема, дијаграма и многобројних симбола савремене 

визуелне комуникације. Ученици се подучавају да раде на информативном и научном 

тексту да би га разумели, његове информације уградили у свој систем знања и искуство 



у циљу примене у пракси. У школи је развијена пракса да ученике (путем индивидуалног 

рада, групног рада, учења путем решавања проблема, полупрограмирању и сл.) учимо да 

упознају садржај, информативне елементе текста и њихов однос да издвајају важне 

делове (податке, појмове) да упоређују, да структурирају садржај у јасан преглед, да 

оцењују вредност прочитаног и друго. Ученици се подстичу да расправљају о тексту са 

другима (што може да организује наставник), да посматрају појаве у животу о којима 

читају и да коначно остварују одлуке о примени схваћених информација у практичном 

раду или понашању.  

- Графички писмени радови управо омогућавају илустровање, а тиме и продубљивање и 

трајније запамћивање текстовног градива, као и боље схватање узрочно-последичних и 

квантитативних и квалитативних односа. Интегралном применом ове методе ученици се 

оспособљавају за израду скица, планова, мапа ума, реферата и самосталних писаних, 

графичких и других радова. Писмени и графички радови прате наставни процес и на 

њима практично у току наставе раде и ученици и наставници.  

 

3. Метода показивања се практикује у систематизацији учениковог чулног искуства и 

давању нових знања путем показивања објеката, предмета, појава и процеса у природи и 

друштву и учениковог вођеног усмераваног опажања и посматрања. Заснована је на 

принципу очигледности, примени савремене наставне технологије и повезивања школе 

са животом. Доприноси стицању знања на најбржи начин - непосредним и посредним 

опажањем, развија способност систематског посматрања, уводи ученике у праћење 

појава и процеса, развија способност прецизног изражавања о опаженом и извештавања, 

доприноси трајности знања, а код учења радњи остварује се повезаност живе речи 

(инструкције - коментар) уз допуну радом на тексту и опажања и практичне активности, 

при чему се ангажује више сензорних и менталних функција. Но, апстрактни појмови, 

идеје, унутрашње структуре предмета и појава не могу се непосредно опажати те 

њиховом објашњавању доприноси посредна очигледност, формирање представа и 

појмова на основу учениковог искуства и уз помоћ:  

- изазиваних процеса у контролисаним условима (тј. експеримената),  

- показивањем динамичких модела или статичких модела,  

- показивањем слика: географских и историјских карата, дијапозитива, филмова, 

фотографија, а нарочито цртежа, скица, дијаграма и схема.  

Путем савремених медија ученици се воде ка савладавању све апстрактнијих симбола 

визуелне комуникације укључујући и информатичку писменост. У школи се практикује 

коришћење свих наставних ситуација у којима се анализира (проблем, задатак, 

уметничко дело, систем),  подаци доводе у међусобни однос, упоређује, објашњавају 

трансформације, при чему се ученицима указује на моделе мишљења и мисаоних 

операција и труди се да се прати ток њиховог мишљења. Адекватан избор и употреба 

наставних средстава, правилно показивање и извођење посматрања и показиваних 

активности од стране ученика добар су узор за самостални рад ученика и, што је крајњи 

циљ васпитања и образовања, за стицање радних способности ученика.  

 

НАСТАВНА СРЕДСТВА која се у школи користе одређена су њеном опремљеношћу и 

оспособљеношћу наставника за њихово коришћење. Разнолика наставна средства се 

користе ради: 

- мотивисања ученика за учење; 

- повећавања ефективности учења; 

- програмирања педагошке стратегије, активности ученика и наставника у свим етапама 

васпитно-образовног процеса њиховим посредством,  



- постепеног осамостаљивања ученика у процесу стицања нових знања и њихове 

практичне примене при чему је рад са различитим изворима знања основа за подстицања 

перцептивних, практичних и мисаоних активности ученика, без којих нема усвајања 

нових знања, формирања ставова и уверења, - омогућавања ширег увођења 

диференцираних облика рада и савремених дидактичких система наставе и учења,  

- ревалоризовања у већем степену методе стицања знања непосредним искуством 

ученика као и перманентног стицања секундарних информација путем савремених 

медија и материјала као најзначајнијег вида обогаћивања непосредног искуства ученика 

и  

- оспособљавања ученика за селективни приступ информацијама и самообразовању.  

Води се рачуна о томе да употреба савремених ИКТ средстава не буде у служби 

превазиђене рецептивне наставе. Наставна средства - штампана, аудитивна, визуелна, 

аудиовизуелна, па ни она најсавременија за делимичну аутоматизацију наставног 

процеса не могу изоловано обезбедити реализацију циљева и задатака наставне теме ако 

нису интегрални део шире групе наставних средстава (програмских захтева, уџбеника, 

средстава за лабораторијске експерименте, предмета и објеката непосредне стварности) 

укључујући и наставника као најважније "наставно средство" - најзначајнији чинилац 

наставе. У поступном савладавању апстрактних појмова (од непосредне стварности до 

вербалних и апстрактних симбола) посебан значај имају аудиовизуелна искуства ученика 

стечена путем савремених медија и материјала налазећи се на средини између објеката 

непосредне стварности и апстрактних визуелних и вербалних симбола. Без ових 

искустава која данас чине незаобилазно окружење наших ученика, немогуће је данас 

пуније изразити савремени свет, актуелизовати догађаје у њему и снажније га доживети. 

У нашој школи наставник остаје мера свих педагошких преображаја, програматор и 

процењивач вредности softwer-а, аниматор и организатор васпитно-образовног процеса 

и непосредни носилац васпитних задатака.  

Врсте наставних средстава која се користе: 

1) Вербална наставна средства (жива и изговорена реч - говор и репродукована реч и 

говор). 

2) Текстуална средства (одговарајући штампани и посебно писани текстови из 

различитих области људског стваралаштва).  

3) Визуелно наставна средства (сва она средства која се у току наставног процеса примају 

- опажају чулом вида: предмети, фотографије, цртежи, карте, схеме, графикони, 

дијаграми, симболи итд.).  

4) Аудитивна наставна средства (сва она средства која примамо помоћу чула слуха; 

поред говора то су и: разни шумови у природи и акцетичне појаве, музички и тонски 

ефекти, разни звучни ефекти, репродуковани - вештачки и природни ефекти итд). 

Аудиовизуелна наставна средства постављају синтезу елемената аудитивних и 

визуелних средстава, као на пример: дијафилм праћен одговарајућим текстом, музиком, 

шумовима или другим звучним ефектима; тонски филмови; ТВ емисије, дискови, и др. 

У ову групу средстава спадају и филм, дигиталне презентације  и сл. Ова средства 

помажу у превазилажењу проблема апстрактности и ближа су ученицима. Без њих данас, 

тешко да се може свет потпуније актуелизовати и доживети. 

5)  Помоћно-техничка наставна средства омогућавају успешну примену осталих, главних 

наставних средстава. Користе се: рачунари, дигитални пројектор, апарат и видео камера, 

беле табле и др. Осим што су савремени медији ближи и интересантнији ученицима, па 

их боље прихватају, они и ослобађају време наставнику да се више бави питањима 

васпитања и развоја личности ученика.  

 



ОБЛИЦИ НАСТАВЕ И УЧЕЊА: Савремене дидактичке теорије, теорије учења и 

развијена образовна технологија омогућавају да се у постојећу организациону основу 

уносе и флексибилнији облици наставе и учења који омогућују разноврсну структуру 

ученичких активности у циљу њиховог продуктивног (интелектуалног, креативног и 

практичког) ангажовања у условима остварене диференцијације и индивидуализације 

наставе, сједињавања индивидуализованог и заједничког рада и напредовања ученика.  

У циљу остварења укупних задатака и унапређивања квалитета па самим тим и ефеката 

наставе, наставници изграђују стратегију наставе комбинујући и примењујући 

фронтални, групни и индивидуални рад, као и осавремењене облике организације 

наставе и учења као што су: индивидуализована настава, тимска настава,рад у паровима 

и други уз адекватан избор начина (система) учења: предавачког, програмираног, 

проблемског, учења путем открића и других.  

Сваки наставник у оквиру постојећих услова за наставу предмета који предаје и у 

сарадњи са члановима радних тимова трага за таквом стратегијом наставе и учења које 

ће бити оптимална за различите категорије ученика (према њиховим индивидуалним 

разликама). При том је годишња припрема наставника одлучујућа, јер у тој почетној 

етапи рада опредељује се шта ће бити обрађено путем предавања и фронталним радом са 

ученицима, шта индивидуализованом наставом, шта диференцираном наставом по 

нивоима, шта проблемском наставом (индивидуално и у групи) и сл. Тиме се превазилази 

слабости предавачко-испитивачке наставе, кампањског учења, нездравог такмичења и 

индивидуализма и омогућава рационално осамостаљивање ученика у мишљењу и раду.  

 

Фронтални облик рада у настави је истовремени, напоредни рад наставника са свим 

ученицима у разреду под истим радним условима. То подразумева да се сви ученици 

стављају пред исте задатке, на истом наставном градиву са истом педагошком 

стратегијом. Ово је најчешћи облик рада наставника приликом преношења нових 

информација и нових знања ученицима, али никако и најзаступљенији. У овом облику 

рада доминира наставник користећи се вербалним методама рада. Предност овог облика 

је у томе што је економичан јер се може применити у одељењима са релативно великим 

бројем ученика и што омогућава наставнику да у оквиру расположивог времена обради 

веће програмске целине и у условима када нема довољно адекватних услова за 

демонстрирање. Овај рад пружа могућности за стварање одређених емоционалних и 

интелектуалних расположења код свих ученика чиме се продубљује доживљај садржаја 

градива. Међутим, рад са свим ученицима захтева да се настава одмери према 

"просечном" ученику и у обради градива и у ангажовању, а самим тим не задовољавају 

се потребе других категорија ученика - обдарених и оних са тешкоћама у учењу или са 

споријим темпом напредовања. То доводи до сметњи у процесу индивидуализације рада 

и омета оптималну активизацију ученика.  

 

Индивидуални облик рада са ученицима практикује се уз одговарајућу помоћ 

наставника, било да се  ради на посебном задатку или на задатку који је део општег 

задатка за разред. Атмосфера индивидуалног рада обезбеђује максималне услове за 

развој радних и организационих способности ученика, развија самосталности у раду и 

учењу и има велику мотивационо-активизациону моћ. Примена овог облика наставног 

рада захтева извесну систематичност, поступност и одговарајућу припрему ученика и 

наставника. Индивидуални рад може бити усмерен или вођен и слободан, скоро потпуно 

самосталан рад ученика на часу. У овом облику наставног рада најчешће се примењују 

лабораторијске и експерименталне методе, методе рада на тексту и на графичким 

радовима као и комбинација метода показивања и објашњавања, када ученици једни 

другима или наставнику показују и објашњавају неке законитости, чињенице, теорије. 



Наставници настоје да што више  узимају у обзир карактеристике ученика као појединца 

(претходна знања, склоности и способности, нивои мотивације и друге особине 

личности) у обликовању задатака на чијем извршењу треба да се ангажује како би овај 

облик рада у већој мери добио карактеристике индивидуализованог педагошког 

поступка.  

 

Групни облик наставног рада је рад са мањим бројем ученика где се наставно градиво 

обрађује са прецизно подељеним радним задацима и обавезама, а резултати рада 

дискутују у одељењу. Примена овог облика рада има социолошко, психолошко, 

педагошко и дидактичко оправдање. Групни рад повећава број непосредно ангажованих 

и активних ученика у истом моменту, омогућује да ученици заједничким радом стичу 

знања, вештине и навике. Овакав рад подстиче, усмерава радне облике комуникације, 

размене и сарадње међу ученицима и између ученика и наставника. Групни рад нужно 

захтева заједничко планирање, поделу рада, повезивање резултата појединаца у 

резултате групе и често резултате групе у резултате одељенског колектива. Исходи 

таквог рада су мера заједничке успешности свих чланова. Све те карактеристике 

доприносе да наставни процес постаје значајан фактор социјализације ученика.  

Приликом формирања група води се рачуна да састав чланова групе буде адекватан у 

односу на циљ; да комуникација буде договорена између чланова, са наставником и 

другим радним групама. Задаци за групни рад могу бити:  

1. истоврсни за сваку групу,  

2. диференцирани према садржају када свака група решава друге задатке,  

3. диференцирани према интересовању ученика и  

4. диференцирани према нивоу знања и способности ученика.  

Рад у групи се обавља по следећем редоследу:  

- припремна фаза (постављање циља и задатака, подела рада, подела ученика у групе), 

- оперативна фаза (реализација задатака, трагање за информацијама, размена искуства и 

активности међу члановима) и 

- верификативна фаза (извештавање, дискусија, усвајање закључака, вредновање).  

Групни рад се примењује у корелацији са осталим облицима рада и примењује се када 

је оправдан, односно рационалан у односу на циљ, задатке и одређене наставне 

садржаје.  

 

Индивидуализована настава. Ученици се у једном одељењу разликују по својим општим 

и специјалним способностима, по надарености, интересовањима, мотивима, особинама 

личности, па у вези с тим и у начинима, стилу и брзини учења. Због тога се уместо 

традиционалне наставе која се обраћа просеку у одељењу практикује прилагођавање 

наставе могућностима и потребама сваког ученика. Индивидуализована настава значи:  

1. узимање у обзир особина свих ученика и разлика међу њима;  

2. варирање метода, средстава и поступака према тим разликама; 

3. омогућување напредовања ученика према властитом темпу учења.  

Индивидуализацијом се подстичу властите активности ученика у процесу учења па се 

тако остварује задатак да се ученик научи учењу, да се развија његова унутрашња 

мотивација, да се постепено откривају-ослобађају његове укупне потенцијалне 

способности, да он сам открива, увиђа своје способности у разним подручјима рада. Под 

индивидуалном наставом се подразумева самостално решавање задатка под 

руководством наставника, али без размене информације међу ученицима. Наставник 

прати ток, темпо и резултате рада и може да мења, преусмерава своју помоћ у циљу 

оспособљавања ученика за самосталан рад. За разлику од тога, у индивидуализованом 

раду, који се такође практикује у школи, сви ученици решавају исте задатке, а њихов рад 



и решења су део заједничког задатка целог одељенског колектива. У индивидуализованој 

настави рад је прилагођен појединцу према његовим способностима и особинама али 

тако да одговара потребама, жељама и начину мишљења појединаца који у 

индивидуалном раду учествују. То подразумева обликовање садржаја диференцираних 

задатака, примену специфичних метода и средстава, извора знања да би се ученицима 

омогућило развијање сопствених снага и оригиналности уз уважавање њиховог ритма 

рада, стила рада, афективних реакција и других чинилаца као што су премореност, 

породичне околности у којима живи и сл. Индивидуализована настава је нашла место у 

раду ове школе, зато што омогућава:  

- прилагодљивост на све предмете и на узраст ученика са којима радимо;  

- може да се примени на разним степенима савладаности наставе;  

- више од осталих облика доприноси развијању позитивних ставова према учењу;  

- развија иницијативу, унутрашњу мотивацију; 

 - упознавање својих моућности и управљање саморазвоја ученика;  

- потпунију контролу услова рада, па према томе долази и до бољих општих ефеката;  

- више времена да ученик сагледа шта се и како учи;  

- боље управљање напредовањем ученика; 

- препознавање потребе за пружањем помоћи у превазилажењу тешкоћа;  

- варирање садржинине, метода и извора учења према њиховој ефикасности; 

- предвиђање исхода наставе.  

Поједини ефекти индивидуализације остварују се разним начинима организовања 

наставе, нпр, индивидуализованим радом ученика на диференцираним задацима (са или 

без наставних листића); групним радом са унутрашњом диференцијацијом задатака; 

самосталним радом на програмираном и полупрограмираном материјалу; учењем путем 

открића и решавањем проблема. При спровођењу индивидуализације наставе води се 

рачуна о избегавању ризика од интелектуалне, емоционалне и моралне изолованости 

појединог ученика. Стога се индивидуализација наставе повезује са разним облицима 

наставе који обезбеђују учење у условима социјалне комуникације и кооперације.  

 

Проблемска настава као вид активног учења подразумева организацију наставе која се 

заснива на структуирању градива кроз постављање централног проблема на коме се 

током учења ради, на комуникацији ученика и наставника, коришћењу виших 

когнитивних процеса и уважавању претходних знања и искуства ученика. Проблемски 

организована настава одвија се кроз следеће фазе:  

- постављање проблема где наставник ученицима излаже задатак у проблемском облику 

и упућује их да уоче проблем. Ученици потом из раније стечених знања траже она која 

им могу помоћи у решавању постављеног проблема, односно задатка. Да би извршили 

селекцију знања разговарају са наставником који им даје одговарајуће смернице у 

тражењу решења;  

- у другој фази рада ученици бирају могуће начине решавања и уз помоћ наставниковог 

вођења проверавају њихову истинитост. У случају неуспеха траже се и проверавају нови 

начини. У току постављања и проверавања истинитости хипотезе наставник, посебно у 

ситуацији погрешног рада, ученицима поставља додатна, пре свега подстицајна, питања 

чији је задатак да ученике усмери ка решењу. Често наставник води ученике до решења 

тако да централни проблем рашчлани на низ мањих чији поступни след решења доводи 

до главног решења;  

- провера утврђеног решења у пракси је завршна фаза рада. Процес учења се завршава 

доношењем коначног суда.  



Овакав облик организације наставе доприноси мотивацији ученика, повећава њихову 

активност чиме се постиже и већи ефекат у остваривању васпитно-образовних задатака 

наставе, а пре свега:  

а) развијање унутрашње мотивације код ученика - мотив радозналости, постигнућа, 

самоактуализације и др, 

б) активирање мисаоних процеса (анализе, синтезе, апстракције, генерализације и сл.) 

као и  

в) развој креативних компоненти мишљења (флуентност, оригиналност, флексибилност, 

осетљивост за проблеме и др).  

На овај начин сам наставни процес је привлачнији и интересантнији, а ученици се 

оспособљавају за самостални рад. Успех коришћења проблемске наставе зависи од 

узраста, мотивисаности, претходних знања и искуства ученика, као и од 

припремљености и мотивисаности наставника. Зато се наставници темељно припремају, 

а припрема обухвата: избор и планирање наставних тема односно наставних јединица за 

примену проблемске наставе, избор проблема и припрема вођења ученика за њихово 

решавање, утврђивање начина мотивације ученика, припрема дидактичког материјала и 

наставних средстава.  

 

Учење путем открића, односно учење путем истраживања којим се остварује напредак 

посебним начином вођења ученика да релативно самостално открију нове принципе, 

правила и законе, да структурирају чињенице које уче и да упознају методе решавања 

различитих проблема. Ова врста рада ефикасна је у случајевима откривања нових 

принципа и појмова, при организовању чињеница у структуре односно када је могуће 

секвенцијално обрађивати одређене садржаје. Реч је о малим открићима, за разлику од 

концептуалних инвенција, које нису предмет учења путем открића у настави. Процес 

откривања је резултат индуктивног и дедуктивног мишљења, при чему су наставникове 

инструкције основни инструменат усмеравања активности ученика. Реч је о релативно 

самосталном упознавању од стране ученика са новим чињеницама и генерализацијама 

које му раније ни на један начин нису саопштене. У процесу примене ове врсте учења 

доминирају трагалачке и хеуристичке активности ученика при усвајању општих правила 

учења, метода решавања проблема и постепено улажење у процес сазнавања. Настава у 

чијој је основи учење путем открића утиче на:  

- развијање интелектуалних способности ученика,  

- развијање унутрашње мотивације и истраживачког стила код ученика,  

- непрекидно буди радозналост,  

- условљава бољу ретенцију и трансфер стечених знања,  

- активира ученике и непосредно развија њихову способност за решавање проблема, 

стицање нових информација и др.  

Приликом припремања градива и ученика за учење путем открића правилно се бирају 

инструкције које треба да подстичу развој индивидуалних диспозиција ученика, да 

усмеравају активност на структурирању знања на специфичан начин, доприносе да се 

материјал проучава у секвенцама и обезбеђују повратне информације ученика у процесу 

трагалачких активности. При креирању секвенци за проучавање предност треба давати 

оним садржајима који чине окосницу појмова структуре датог предмета, посебно 

доприносе разумевању основних поставки, начела и принципа.  

 
 

 

 



Б- Врсте активности у образовно-васпитном раду ( настава, испити и 

смотре, јавни наступи ученика) 

 
У овом поглављу биће предочене врсте активности у образовно-васпитном раду, које се 

односе на наставу, испите и смотре, као и на јавне наступе ученика и такмичења 

 

НАСТАВА 

 

Настава је основни облик образовно-васпитног рада школе. Настава се изводи као 

индивидуална, групна и одељенска.  

Циљ наставе је да обезбеди репродуктивно-ркреативан и музичко-естетски рзвој 

ученикове личности уз оспособљавање за професионално бављење музиком и даље 

школовање. 

Настава се у школи организује и изводи према наставним плановима и програмима за 

музичко образовање и васпитање , које доноси Национални просветни савет. 

Избор средстава, облика и метода извођења наставе врше наставници у складу са 

савртеменим педагошким принципима и достигнућима, као и у складу са одлукама 

стручних органа у школи ван ње. 

 

Настава се реализује као индивидуална, групна и разредна: 

 

Облик наставе Предмети 

индивидуална настава     главни предмет – инструмент                       

упоредни клавир 

два ученика на часу читање са листa 

до пет ученика на часу камерна музика 

до 10 ученика на часу солфеђо, теорија музике, музички инструменти, музички 

облици, хармонија, контрапункт, историја музике 

од 15 до 30 ученика на часу 

 

оркестар ученика од IV до VI разреда 

оркестар ученика од VII до X разреда 

 

Час музичке наставе траје 30 или 45 минута, у зависности од предмета и године учења.  

 

За ученике првог и другог разреда, настава инструмента са корепетитором недељно траје 

20 минута. За ученике трећег и четвртог разреда, настава инструмента са корепетитором 

недељно траје 30 минута. За ученике од петог до седмог разреда, настава инструмента са 

корепетитором недељно траје 45 минута. За ученике од осмог до десетог разреда, настава 

инструмента са корепетитором недељно траје 60 минута. 

 

Настава и други облици образовно-васпитног рада остварују се у оквиру шестодневне 

радне недеље – од I до IX разреда у 37 радних недеља, а у  X разреду у 35 радних недеља. 

Преостале недеље се користе за припрему годишњих испита, матурског испита, 

пријемног испита за факултет и друге облике образовно-васпитног рада.   

Настава предмета информатика и рачунарство у VII и VIII реализује се као блок 

настава, тако што се у току школске године 5 дана организује 6 часова у блоку (по један 

понедељак, уторак, среда, четвртак и петак). Тих дана ученици немају наставу из других 

наставних предмета. 

 



 

 

Припремна настава 

 

Припремна настава се у организује за ученике који су упућени на разредни или поправни 

испит, а пре почетка испитног рока у трајању од најмање пет радних дана са по два часа 

дневно за сваки предмет.  

Школа  има обавезу да остварује припремну наставу за ученика који се упућује на 

полагање разредног испита, За ученика средње школе који је упућен на полагање 

поправног испита, припремна настава се организује у обиму од најмање 10% од укупног 

годишњег броја часова из предмета на који је ученик упућен на поправни испит. 

 

За полагање завршног испита , Школа организује припремну наставу, и то: 

 

 за предмет- српски језик и књижевност: најмање 5 часова 

 за предмет – математика: најмање 5 часова 

 за предмет- историја: најмање 2 часа 

 за предмет- биологија: најмање 2 часа 

 за предмет- географија: најмање 2 часа 

 за предмет- физика: најмање 2 часа 

 за предмет- хемија: најмање 2 часа 

 

ИСПИТИ И СМОТРЕ 
 

У  обављању испита у Школи за музичке таленте обавезно су заступљени ови 

принципи: 

1) Испит се обавља пред комисијом од најмање три члана које именује директор 

школе 

2) Испитна питања се односе на градиво из оквира одговарајућег наставног 

програма који се оставрује у школи 

3) Ученик у једном дану може полагати највише један испит. 

4) Испитна комисија утврђује оцену на испиту непосредно по завршеном испиту и 

истог дана саопштава ученику, изузев када ученик полаже испит који 

представља део комплетног испита; о сваком испиту се води записник који 

потписују сви чланови испитне комисије; усмени испит у школи су јавни а лица 

која ометају ток испита испитна комисија има право да удаљи 

5) Ученик који се у току испита понаша недолично илис е служи недозвољеним 

средствима, комисија може удаљитти са испита и оценити негативном оценом. 

У Школи за музичке таленте ученик може полагати следеће испите: 

1) Пријемни испит ( годишњи испит из стручних музичких предмета које ученици 

полажу на крају шестог разреда квалификују се као пријемни испит за седми 

разред музичке наставе) 

2) Годишњи испит 

3) Разредни испит 

4) Поправни испит ( осим из главног предметеа- инструмента) 

5) Испит по приговору или жалби 

6) Допунски испит 



7) На крају школовања полаже се завршни испит – матура. 
 

 

Пријемни испити 

 

Пријемни испит у Школи полаже се пре уписа у први разред. Испит обавља стручни тим 

који чине професори инструмента, солфеђа, теоретичари, психолог и педагог. На 

пријемном испиту проверава се слух, ритам и музичка меморија. Део пријемног испита 

чини и психолошка провера способности, чији резултати нису елиминаторни. 

Психолошка провера способности спроводи се комплементарно са провером 

способности коју обавља комисија наставника музичке школе. Она има своје, јасно 

дефинисано место и функцију у оквиру пријемног испита, и значајна је у процесу 

идентификације развоја даровитости у области музике. 

Пријемни испити за VII разред (средњи ниво) се састоји из испита из инструмента, 

солфеђа, теорије музике, односно,  психолошка провера способности за ученике који 

основни ниво образовања нису завршили у Школи за музичке таленте. Максималан број 

бодова на пријемном испиту је 300 бодова –  200 бодова за инструмент и 100 бодова за 

солфеђо и теорију музике ( 70-30). Минимум бодова за пријем ученика је 150 бодова за 

инструмент и 70 бодова за солфеђо. Резултати психолошке провере способности немају 

елиминаторни карактер. 
 

Годишњи испити / колоквијуми / смотре 

 

Предмет Колоквијум/ 

смотра 

Колоквијум/ 

смотра 

Годишњи 

испит 

Укупан 

број 

 Разред 

инструмент новембар март мај-јун  од I до X 

III и VI*** 

камерна 

музика 
децембар / мај-јун 2     IV – X 

солфеђо новембар април 
мај-јун 

4 од II до X 
КП 4** 

упоредни 

клавир 
/ / мај-јун 1 VI 

читање с 

листа 
  јун 1 VI – X 

теорија 

музике 

/ / јун 1 

 

VI – VII 

 

национална 

историја 

музике 

  мај  

1 

 

  X 

хармонија   мај/ јун   VIII - X 

контрапункт   мај/ јун 1 IX - X 

историја 

музике 

/ / јун 1 VII – IX 

музички 

облици 

/ / јун 1 IX – X 

*Колоквијум – провера – испит у коме учествују представници ФМУ; смотре – провера у којој учествују 

представници наставника Школе. 

**КП – класификациони период.  

***Прелиминарне провере – утврђивање могућности даљег образовања у Школи, односно преусмеравање 
ученика у другу музичку образовану установу или основну школу, врши се у III и VI разреду. 

 



Смотре, односно колоквијуми организују се у току школске године, а циљ је проверавање 

знања и напредовање ученика. 

У току школске године, обавезно је учешће сваког ученика на јавним наступима школе, 

најмање два пута годишње. Тиме се стичу услови и право за полагање годишњег испита 

из инструмента као главног предмета. Ученици награђени на савезним и 

интернационалним такмичењима, на предлог Наставничког већа, могу бити ослобођени 

полагања годишњег испита. 

 

Разредни испит 

 

Разредни испит полаже ученик који није оцењен из ејдног или више наставних предмета. 

Разредни испит полаже ученик Школе за музичке таленте који није похађао наставу више 

од једне трећине укупног годишњег броја часова, а оцењивањем се утврди да није 

савладао садржаје наставног плана и програма. 

Ученици полажу разредни испит из предмета из кога није организована настава најмање 

за једну трећину укупног годишњег броја часова наставе. 

Разредни испит полаже ученик у јунском  августовском испитном року. 

 

Поправни испит 

 

Поправни испит полажу ученици почев од четвртог разреда који на крају другог 

полугодишта имају две недовољне закључне бројчане оцене из наставних предмета. 

Поправни испит полаже и ученик који на разредном испиту добије недовољну оцену из 

једног или два наставна предмета, или не приступи полагању разредног испита једног 

или два наставна предмета. 

За ученике који полаже поправни испит Школа организује припремну наставу, пре 

почетка испитног рока, у трајању од пет радних дана, са по два часа дневно за сваки 

предмет. 

 

Испит по приговору или жалби 

 

Ученик основног и средњег образовања и васпитања, његов родитељ, односно други 

законски заступник  има право да поднесе: 

1) приговор на оцену из предмета и владања у току школске године,  

2) приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог 

полугодишта 

3) приговор на испит. 

Приговор на оцену из предмета и владања подноси се директору школе у року од три 

дана од саопштења оцене 

Приговор на закључну оцену из предмета и владања на крају првог и другог полугодишта 

подноси се директору школе у року од три дана од дана добијања ђачке књижице, 

односно сведочанства, осим за ученике завршних разреда у року од 24 сата. 

Приговор на испит подноси се директору школе, у року од 24 сата од саопштавања оцене 

на испиту. 

Директор школе, у сарадњи са стручним сарадником  и одељенским старешином, 

одлучује о приговору из става 1. тачка 1) овог члана у року од три дана, односно у року 

од 24 сата о приговору из става 1. тач.2) и 3) овог члана , претходно прибављајући изјаву 

наставника. 

Директор је дужан да предметном наставнику на чију је оцену уложен приговор, у року 

од три дана од доношења одлуке достави одлуку. 



Ако оцени да је приговор основан и да оцена није јавно саопштена, образложена, односно 

да оцењивање није у скалду са прописима, директор поништава оцену, појачава 

педагошко-инструктивни рад са наставником у установи и решењем образује комисију 

за проверу знања ученика, преглед и поновно оцењивање писменог или другог  рада 

ученика. Комисија има три члана, од којих су два стручна за предмет, односно област 

предмета. 

Уколико се утврди да закључна оцена није изведена у складу са прописима, директор 

поништава и враћа оцену одељенском већу на разматрање и закључивање. 

Наставник чија је оцена  поништена упућује се и на стручно усвршавање за област 

оцењивања и комуникацијских вештина. 

Уколико појачани педагошко-инструктивни рад у установи и стручно усавршавање 

наставника не дају позитивни резултат, директор је у обавези да захтева стручно-

педагошки надзор над радом наставника од стране просветног саветника. 

Ако директор у сарадњи са стручним сарадником и одељенским старешином оцени да је 

приговор на оцену из владања основан и да оцењивање није у скалду са прописима 

упућује одељенском већу на разматрање и поновно одлучивање, уз учешће стручних 

сарадника. 

Ако директор утврди да закључна оцена из прдмета није изведена у скалду са прописима 

или је приговор из других разлога основан, решењем поништава закључну оцену и 

упућује ученика на полагање испита. 

Ако утврди да је оцена на испиту изведена противно прописима, поништиће испит и 

упутиће ученика на поновно полагање испита. Испит се организује у року од три дана 

ода дана подношења приговора. 

Уколико школа нема потребан број стручних лица за одговарајући предмет, ангажује 

стручно лице из друге школе. 

Наставник чија је оцена оспорена или на чији је предлог утврђена закључна оцена, не 

може да буде члан комисије. 

Када је поништен испит директор образује нову комисију у чијем саставу не могу да буду 

чланови комисије чији је испит поништен. 

Оцена комисије је коначна. 

 

Допунски испит 

 

Допунске испите полаже ученик који прелази из друге музичке школе у Школу за 

музичке таленте ради завршавања започетог школовања, из предмета који нису били 

утврђени анставним планом и програмом у претходној школи, а у роковима које одреди 

директор школе. 

 

Матурски испит 

 

Ученици Школе полажу матурски испит на завршној години свога школовања. У 

оквиру матурског испита ученици полажу писмени задатак из српског језика и 

књижевности,  испит из камерне музике и испит из главног предмета – реситал. Испити 

из камерне музике и главног предмета – инструмента, ученици полажу пред комисијом 

коју чине представници професора Факултета музичке уметности у Београду и 

наставници Школе. Ученици који су у оквиру камерног ансамбла освојили награде на 

међународним такмичењима или су имали запажену концертну активност, могу бити 

ослобођени полагања овог дела матурског испита. 

 

 



ЈАВНИ НАСТУПИ УЧЕНИКА  

 

Интерни и јавни часови  

 

Овај облик образовно-васпитног рада је комплементаран део уз редовну наставу и 

планира се у оквиру Годишњег плана рада школе. 

Сваки ученик школе иам обавезу да најмање једанпут у току школске године наступи на 

интерном или јавном часу. 

 

Културна и јавна делатност школе 

 
 

Школа, као центар културног и друштвеног живота, организује следеће активности: 

 Концертна делатност у оквиру које ученици приказују резултате свог музичког 

умећа. Концерти се организују у земљи и иностранству ради промовисања музичке 

уметности и анимирања младих за бављење музиком. 

 Одржавање семинара у школи, са великим бројем предавача и полазника. Размена 

стручних предавача и презентација искуства у извођачкој методици и педагогији као 

значајан извор информација којима се подижу не само компетенције наставника већ 

и непосредно ученика. 

 Организација међународних скупова – летње школе, семинари, кампови, 

мајсторски курсеви... чиме се обезбеђује разграната међународна сарадња и 

концертно представљање младих у њиховим музичким достигнућима. 

 Учешће у омладинском симфонијском оркестру, чиме се обезбеђује неопходно 

свирачко искуство важно за касније професионално деловање. 

 Организовање концертне сезоне, као специфичним подстреком и мотивацијом за 

континуиране концертне активности током школске године; 

 Сарадња са установама културе као што су Музичка омладина, Коларчева 

задужбина, различите фондације и друго. Поред самосталног наступања у оквиру 

Бемуса, Светосавске академије, Републичког такмичења, међународних такмичења, 

ученици ове школе свирају као придружени чланови у оркестрима Београдске 

филхармоније, Симфонијског оркестра РТС-а, међународним омладинским 

оркестрима итд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАСТАВНИ ПРОГРАМ МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 
 

ПРОГРАМ ОСНОВНОГ НИВОА   

МУЗИЧКОГ  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 

 
1. Програм припремног разреда ( А и Б) 

2. Програми главног предмета  (виолина, виола, виолончело, контрабас) 

3. Програм-  солфеђо са теоријом музике ( (I – III) 

4. Програм солфеђо 

5. Програм - теорије музике  

6. Програм – камерна музика 

7. Програм – оркестар 

8. Програм- упоредни клавир 

9. Програм-читање с листа 

 

ПРОГРАМ СРЕДЊЕГ НИВОА   

МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
1. Програм  - музички инструменти 

2. Програм- хармонија 

3. Програм – Контрапункт 

4. Програм- Историја музике са упознавањем музичке литературе 

5. Програм- музички облици 

6. Програм – Национална историја музике 

7. Програм – Читање с листа 

8. Програм- камерна музика 

9. Програм- главни предмет/инструмент 

10. Програм- оркестар 

11. Програм – солфеђо 

12. Програм – теорија музике 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
ПРОГРАМ ОСНОВНОГ НИВОА 

 ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

1. Српски језик ( од 1. до 4. разреда) 

2. Српски језик и књижевност ( од 5. до 8. разреда) 

3. Енглески језик 

4. Немачки језик ( као други страни језик) 

5. Математика 

6. Свет око нс 

7. Природа и друштво 

8. Ликовна култура 

9. Физичко васпитање 



10. Историја 

11. Географија 

12. Физика 

13. Биологија 

14. Хемија 

15. Информатика и рачунарство 

 

 

ПРОГРАМ СРЕДЊЕГ  НИВОА 

 ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 

 
 

1. Српски језик и књижевност 

2. Енглески језик 

3. Немачки језик ( други страни језик) 

4. Физичко васпитање 

5. Физика 

6. Биологија 

7. Филозофија 

8. Психологија 

9. Социологија 

10. Информатика и рачунарство 

11. Историја са историјом културе и цивилизацијe 

 
ПРОГРАМ ОСНОВНОГ НИВОА  

МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
 

Циљ основног музичког образовања и васпитања јесте оспособљавање ученика за 

бављење музиком на одговарајућем основном нивоу знања, као и омогућавање наставка 

музичког школовања у средњој музичкој школи. Овај циљ се остварује кроз 10 основних 

задатака којима се код ученика развија: - музичка способност, - познавање својстава 

изабраног инструмента (гласовног апарата), - теника свирања (певања), - разумевање 

значења и важности музичких изражајних средстава, - музичко описмењавање, - 

познавање музичке теорије и музичке историје, - самостално учење и вежбање, - 

искуство јавног наступа, - навика редовног слушања уметнички вредне музике и - 

естетски музички критеријум. 

 

ПРИПРЕМНИ ПРОГРАМ 
 

Циљеви: 

 Развијање интересовања и љубави према музици кроз слушање и извођење музике;  

 Развијање способности активног слушања у оквиру групног извођења музике 

 Основно музичко описмењавање; 

 Упознавање са елементарним појмовима из теорије музике; 

 Развијење смисла за импровизацију музичког садржаја. 

 

Задаци: 

 Извођење дечјих, народних и других песама различитог карактера и садржаја;  



 Развијање критичког мишљења (способност исказивања осећања која настају 

слушањем или извођењем музике).  

 Развијање слуха и гласовног опсега;  

 Развијање музичке меморије;  

 Савладавање нотног писма и тактирање;  

 Оспособљавање за метричко праћење музичког тока тактирањем. 

 

Кроз развијање музикалности, интересовања и љубави према музици, уз музичко 

описмењавање и слушање музике, припремни разред упућује децу млађег узраста ка 

основном музичком образовању и васпитању. Развијајући слух, гласовни опсег и 

музичку меморију, деца обогаћују музички фонд народних и дечијих песама различитог 

карактера и садржаја.  

Боравак деце у музичкој школи у току припремног разреда, пружа им прилику за 

упознавање са музичким инструментима као и за групно музицирање кроз које се уче 

међусобном слушању и уважавању. 

 

Програм припремног разреда реализује се у оквиру наставе припремног солфеђа, 

инструмента и групног музицирања. 

 

Припремни солфеђо се реализује кроз следеће области: 

 

Слушање музике  

 Дечје песме и инструментална литература.  

 Праћење музике једноставним покретима тела (корачање, тапшање...) 

 Слушање у вези са променом карактера, мелодије, динамике, пулса, темпа, ритма, и 

других елемената музичке структуре у току свирања. 

Мелодика 

 Обрада дечјих народних и других песама различитих музичких жанрова по слуху и 

из нотног текста.  

 Песме – модели за тонове у Це-дуру.  

 Транспоновање мелодијских мотива – „померање”.  

 

Ритам 

 Тактирање и бројање на два, три и четири.  

 Нотне вредности од целе до осмине ноте и паузе.  

 Препознавање дводела, тродела и четвородела.  

 У недељном распореду часова припремни солфеђо, односно мелодика, слушање 

музике и ритам обухваћени су једним часом недељно у трајању од 45 минута.  

 

Настава инструмента обухвата упознавање инструмента, правилно држање инструмента, 

односно поставку леве и десне руке и овладавање основним елементима почетног 

свирања. Програм се конципира према индивидуалним способностима и могућностима 

сваког ученика, а реализује се до 3 часа недељно, у трајању од 30 минута. На крају 

припремног разреда ученици полажу пријемни испит за упис у I разред. 

 

У оквиру припремне наставе могу бити организовани и часови групног музицирања и то 

у оквиру хорића, односно малог оркестра или камерне музике са 2 часа недељно, у 

зависности од броја, могућности, индивидуалних склоности и способности уписаних 

ученика.  

 



Примери се обрађују по слуху, или из нотног текста, певањем солмизационим слоговима 

паралелно са тактирањем, уз помоћ наставника. Веома је важно опажање појединачних 

тонова као и тонова у групи, ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-

ритмичких диктата.  

 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА/ИНСТРУМЕНТА 
 

Главни предмет у основном нивоу музичком образовања је инструмент (ВИОЛИНА, 

ВИОЛА, ВИОЛОНЧЕЛО, КОНТРАБАС). 

 

Циљеви: 

 

 Развијањељубави према музици и инструменту; 

 Формирање унутрашњих слуховних музичких представа и усвајање основних 

елемената музичке писмености; 

 Развијање инструменталне технике као средства музичког израза;  

 Развијање и усавршавање вештине музичког начина размишљања; 

 Усавршавање музичке меморије; 

 Стицање самосталности у развијању сопствених извођачких могућности;  

 Развијање способности за концертну делатност и заједничко музицирање; 

 Развијање афинитета према импровизацији, као једном од начина развоја музичког 

мишљења; 

 Припремање ученика за професионалну делатност.  

 

Задаци: 

 

 Проналажење и планирање педагошких поступака помоћу којих ће се оптимално 

подстицати развој индивидуалних квалитета ученика.  

 Упознавање ученика са стиловима свих музичких раздобља и, у вези с тим, 

различитим техникама извођења.  

 Неговање културе извођачких покрета. 

 Оспособљавање за самостално креирање интерпретације дела различитих стилова.  

 

 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА – ВИОЛИНА 

 

 
ПРВИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Формирање музичко-слушних представа изражајним певањем песмица по слуху. 

 Почетни рад на развијању музичке фантазије, путем игре и приче. 

 Упознавање са инструментом (усвајање назива делова инструмента). 

 Нотно описмењавање. 

 Поставка леве руке и њено прилагођавање инструменту свирањем једноставних 

песмица послуху (пицикато). 

 Поставка десне руке и прилагођавање вођењем гудала на празним жицама, променом 

гудала и прелазима са жице на жицу. 



 Усвајање основне поделе гудала. 

 Упознавање основних потеза. 

 Учење полустепена. 

 Учење почетног вибрата. 

 Рад на развијању музичког слуха. 

 Рад на добијању звука, интонацији и ритму. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Даљи рад на развоју музичко-слушних представа, путем изражајног певања и 

свирања по слуху. 

 Наставак рада на развијању музичке фантазије путем игре и приче. 

 Промене позиција. 

 Упознавање са значењем најчешћих ознака за темпо (andante, moderato, allegro, 

presto…). 

 Упознавање са релативним трајањем нота (целих, половина, четвртина, осмина и 

њима одговарајућих пауза и триола) и значењем пунктирања. 

 Упознавање са значењем основних динамичких ознака (piano, mezoforte, forte, 

diminuendo,crescendo...). 

 Усавршавање вештине читања нота ради успостављања трајне навике упражњавања 

ове активности током читавог школовања. 

 Упознавање са појмом мисаоне целине (фраза). 

 Рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства слуховне од 

механичке компоненте. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Наставак рада на развоју музичко-слушних представа усложњавањем тешкоћа 

савладаних у претходном разреду. 

 Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела. 

 Наставак рада на развијању музичке фантазије, асоцијативно подстицајним 

разговорима и буђењем интересовања за креативно музичко изражавање. 

 Почетак формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење 

„певања“ на инструменту. 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства слуховне од 

механичке компоненте. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 



 Рад на развоју музичко-слушних представа повећањем музичко-техничких захтева; 

 Рад на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Наставак рада на развијању музичке фантазије подстицајним разговорима, чији су 

садржаји примерени узрасту ученикa, као и указивање на постојање аналогије међу 

уметничким вредностима дела из разних области уметничког изражавања 

(књижевности, сликарства, вајарства, архитектуре...); 

 Учење виших позиција; 

 Почетно учење двохвата (терце, сексте, октаве); 

 Усавршавање ефикасности извођачког апарата радом на композицијама сложенијих 

техничких захтева; 

 Навикавање на повремену употребу метронома у току вежбања са инсистирањем на 

увиђању суштинске разлике између музичких изражајних средстава метра и ритма, 

односно метричног и ритмичног свирања; 

 Обогаћивање знања ознакама за темпо, карактер, динамику и агогику, у складу са 

композицијама које су планиране годишњим репертоаром. 

   Развијање навике самосталног вежбања. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Континуирани рад на развоју музичке фантазије; 

 Интензиван рад на развијању извођачког апарата, постављањем вишег нивоа 

техничких захтева; 

 Проширивање знања о ознакама за темпо и карактер, у зависности од композиција 

које су део наставног програма; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 136 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА – ВИОЛА 
 

 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Учење основних потеза; 



 Учење полустепена 2-3,  0-1, 3-4;   

 Учење почетног вибрата. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

Почетно учење промене позиција 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Промене позиција;  

 Даље усавршавање извођачког апарата;  

 Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Почетни рад на формирању навике самосталног вежбања. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Учење виших позиција; 

 Почетно учење двохвата (терце, сексте, октаве). 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Континуиран рад на развоју музичке фантазије;  

 Даље усавршавање извођачког апарата;  

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Проширивање и усвајање нових знања о ознакама за темпо, динамику..; 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 136 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Оспособљавање ученика за самостално развијање музичке фантазије;  

 Даље усавршавање извођачког апарата;  

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Проширивање и усвајање нових знања о ознакама за темпо, динамику..; 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања 



ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА –ВИОЛОНЧЕЛО 
 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Поставака леве и десне руке; 

 Вежбе за јачање прстију, артикулацију и интонацију; 

 Учење основних потеза. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Почетне вежбе за вибрато; 

 Почетно учење промене позиција; 

 Прва позиција – отворени став наниже и навише. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Почетни рада на развоју музичко-слушних представа; 

 Почетак рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Почетак рада на развијању музичке фантазије, асоцијативно подстицајним 

разговорима и буђењем интересовања за креативно музичко изражавање; 

 Почетак формирања представе о уметнички лепом звуку, тонско објашњење 

„певања“ на инструменту; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата; 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике; 

 Рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства слуховне и 

механичке компоненте. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Почетно учење двохвата (терце, сексте, октаве). 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 



 
ПЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Почетно учење двохвата (терце, сексте, октаве). 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 136 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА - КОНТРАБАС 
 

ТРЕЋИ РАЗРЕД1 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 
Оперативни задаци: 

 

 Основна поставка десне и леве руке; 

 Овладавање полупозицијом и првом позицијом; 

 Овладавање целим гудалом и основним потезима кроз скале,етиде и краће 

композиције уз клавирску пратњу;  

 Упознавање ученика са динамичким и агогичким ознакама. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

                                                
1 Основни ниво образовања за инструмент контрабас траје 4 године, односно похађају га ученици 

старије узрастне доби, од 10 година. III разред је еквивалент I и II разреду на осталим 

инструментима, односно музичкој настави када је у питању недељни фонд часова. IV разред je 

еквивалент III и IV разреду на осталим инструментима, односно музичкој настави. 



Оперативни задаци: 

 

 Рад на побољшању технике леве и десне руке; 

 Учење нових позиција закључно са Де-дуром; 

 Учење нових потеза гудалом;  

 Рад на почетном вибрату и развоју интерпретативних способности;  

 Припрема ученика за јавне наступе; 

 Школа: Л. Штрајхер. 

 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

 

Оперативни задаци: 

 Рад на тонским и техничким проблемима десне и леве руке; 

 Учење позиција до тона Ге; 

 Обрада етида са одговарајућим техничким захтевима и упознавање ученика са 

литературом која омогућава даљи развој интерпретативних способности;  

 Даље развијање вибрата; 

 
ШЕСТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 136 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Рад на даљем развоју технике леве и десне руке;  

 Савладавање скачућих потеза гудалом; 

 Обрада прелаза и поставка позиције на палцу; 

 Упознавање са делима крупне форме (већи комади,сонатна форма); 

 

 

ПРОГРАМ  СОЛФЕЂА 
 

 

Циљ:  

 

Оспособљавање ученика за читање и интонирање нотног текста, опажање и записивање 

појединих елемената музичког језика, као и развијање музичких способности уз стицање 

знања из теорије музике. 

 

Задаци: 

 

 Координирање образовног процеса са инструменталном наставом; 

 Развијање индивидуалних способности ученика кроз разне видове наставног 

процеса; 

 Изграђивање начина мишљења и музичке интелигенције; 

 Развијање музичке меморије, хармонског, полифоног и мелодијског слуха; 

 Оспособљавање ученика за самостално тумачење и схватање нотног текста, за његово 

звучно поимање, за записивање и музичку репродукцију; 



 Упознавање са законитостима ритма, темпа и метра; 

 Развијање моторичности за рефлексно интерпретирање ритма. 

 

Равномерност елемената рада у програму солфеђа захтева веома брижљиво планирање 

грађе и равномерно третирање свих елемената приликом извођења наставе. Основни 

дидактичко-методички поступци обухватају развијање звучних представа с нотом 

сликом, како за област мелодике тако и за област ритма. Овим се наставним смером 

усклађује рад на диктатима с певањем и ритмичким читањем. Звучне представе, по 

правилу,су мелодијски примери (песме са текстом и примери из литературе), мелодијски 

мотиви (за транспоновање, ради учвршћивања скокова у поједине ступњеве; за певање 

увек у оригиналном тоналитету ради постављања боје тоналитета и за постављање 

метричких врста и ритмичких фигура) и, тек на трећем месту, лествични низови 

(распевавање ученика, ширење обима гласа, упознавање лествица). Примери се обрађују 

по слуху, у почетним разредима, или из нотног текста, уз помоћ наставника, а и певањем 

солмизационим слоговима уз тактирање. Свака нова наставна област праћена је 

наведеним поступцима, који се потом преносе на опажање појединачних и више тонова, 

ритмичких фигура, метричких врста и усмених мелодијско-ритмичких диктата. Остале 

дисциплине, теорија, опажање, интонирање са диктатом, уско се повезују са наставним 

програмом из мелодике и ритма, нарочито у прва два разреда.  

 

Приликом планирања наставе за целу годину, полугодиште и тромесечје, треба 

предвидети време за обнављање већ постављених методских јединица, као и њихово 

даље разрађивање. После одређења када ће се припремати и поставити један тоналитет, 

треба имати у виду то да се у последњем  месецу школске године не постављају нове 

лествице. То исто важи и за ритмичке поставке, јер је и за мелодику и за ритам потребно 

одређено време како би се звучне представе усвојиле и надоградиле новим захтевима 

(више скокова, тежи захтеви за ритмичко читање, примена вокалне и инструменталне 

литературе из програма тог разреда, писмени диктати, певање примера са листа) – а ради 

припремања ученика за што самосталније извођење и опажање музичког тока.  

 

Када се у оквиру методске јединице планира нови програмски садржај из ритма треба 

користити певање у већ познатом тоналитету, а када је поставка нове лествице у питању, 

треба користити познате ритмичке фигуре и метричке врсте. Нови програм увек прати, 

после поставке, рад на препознавању, као најелементарнијем виду учења. Писмени 

диктати и певање са листа (без претходне припреме) следе касније, на другим часовима, 

као и приликом обнављања претходних поставки, али са већим захтевима. Тиме се 

гарантује постојање концентричних кругова, познатих у свим педагошким 

дисциплинама у школама општег образовања.  

 

Опажање – интонирање – диктати 

 

Опажање појединачних тонова основа је памћења звука сваког ступња у лествици. 

Опажање појединачних тонова треба почети са неколико тонова (најбоље три) и то у 

једној до две октаве (мала и прва октава). Постепено се брзина свираних тонова повећава 

и шири обим (до три октаве), с тим да се идентификовани тонови певају солмизацијом 

када се изводе у гласовном регистру, а изговарају или записују када се примењује већи 

обим. Овоме треба додати препознавање интервала, односно препознавање два 

симулативно одсвирана тона, која ученици, најпре, препознају певањем, а потом 

утврђују који је интервал (у зависности од програма одређеног разреда).  

 



Усмене диктате (мелодијске и ритмичке) ученици изводе групно и појединачно, 

нарочито непосредно после учињене грешке у певању или писању диктата. Певањем 

диктираног мотива ученици развијају меморију, а она се даље усвршава техником рада 

на самодиктату (записивање научене песме или певање мелодијског примера са табле и 

његовог записивања после брисања).  

 

Интонирање тонова према усменом диктату наставника треба да се избегава (осим када 

се припрема неки детаљ). Треба користити нотну слику – табулатор јер се тако више 

везује звук са нотном сликом. Интонирање интервала и акорада треба што више везивати 

за тоналитет, односно лествицу која се тада обрађује у мелодици. Интонирање и опажање 

акорада, дакле, има за ослонац каденцу, као и однос трозвука на главним ступњевима. 

Као допуна ових поступака интонирају се акорди и од слободних датих тонова, али увек 

са именовањем тонова.  

 

Диктати као резултат постављених звучних представа су обавезни на сваком часу. 

Писмене диктате не могу успешно да раде ученици који нису вежбали писање нота и 

преписивање вежби из уџбеника и на тај начин савладали читко и брзо читање и, 

нарочито, правилну ортографију.  

 

Ритмички диктати и записивање појединачних тонских висина претходе свакој појави 

мелодијско-ритмичких диктата.  

Опажање апсолутних висина, област која је као нова уведена приликом конципирања 

претходних наставних планова и програма, планирана је да се ради од  II разреда. Ради 

се на опажању свих хроматских тонова од V до I ступња а-мола и де-мола, с тим да се 

опажени тонови не певају, већ се изговарају абецедом или записују. Даљи развој се 

преноси у наредни разред с тенденцијом убрзавања диктирања, али са обавезном паузом 

између сваке тонске висине. Овиме се убрзава рад на мелодици и диктатима.  

 

Мелодика 

 

Новину представља савлађивање лествица у неколико етапа. Припрема тоналитета, у 

почетним разредима, изводи се учењем песмама по слуху, прво са текстом, а потом 

солмизацијом, опажањем диктираних тонова сличних кретању мелодије у песми (по 

узору на многе стране школе), приказивањем и теоријским тумачењем лествице. 

Поставка подразумева обнављање научене песме, утврђивање лествице абецедним 

изговором у секундама и терцама, изговором тоничног трозвука и каденце, 

препознавањем мотива, певањем инструктивних вежби и лакших примера из литературе 

и савлађивањем једног канона. Опажање тонова и касније интервала и акорада из 

каденци, певање тежих примера из литературе и двогласних примера одвија се у облику 

обнављања тоналитета обично следеће године. Тада се утврђују тежи скокови. Ова фаза 

обраде тоналитета праћена је писаним диктатима, док је претходна базирана на усменим 

диктатима, од писмених је тражено записивање само појединачних тонова и више 

тонова.  

 

У старијим разредима, када ученици имају довољно усвојене функционалне односе, 

односно стабилне ступњеве, припрема и поставка следе непосредно једна иза друге. Оне 

лествице које имају велики број предзнака савлађују се теоријски или упоређивањем и 

изводе се певањем лествица и каденце и илуструју примером из литературе (Цис-дур на 

пример).  

 



Ритам је изражен у садржајима програма кроз постављање ритмичких фигура и 

метричких врста. Ове поставке, као и у мелодици, прати коришћење одговарајућих 

примера песама са текстом или из литературе. Наставник својим извођењем поставља 

звучне представе (фигуре, врсте), а ученици уче примере напамет и користе их за даљу 

поставку ритма. Она се одвија на следећи начин: препознавање мотива, извођење 

кратких ритмичких мотива са новим програмом, мануелно извођење, учење ритмичких 

примера без тонских висина, савлађивање ритмичких етида – парлато, уз помоћ 

наставника ради правилног акцентовања, испитивање наученог програма, самостално 

извођење нових задатака са сличним садржајем, писмени диктати и читање примера из 

вокалне и инструменталне литературе.  

 

Опажање врста такта стално прати рад на ритму и преноси се на записивање ритмичких 

окосница наших народних песама и игара. Пре рада на парлату, али и касније (вежбе са 

променом кључа), користи се читање у једнаком трајању исписаних нота, са или без 

обележене метричке врсте. Равномерним читањем ученици савлађују континуирано 

праћење нотног текста са обележеним темпом, а тиме и технику читања литературе коју 

свирају, односно певају (без враћања код учињене грешке). Домаћи задатак треба да 

садржи: преписивање нота, вежбе из ортографије, утврђивање научених ритмичких 

етида, вежбе равномерног читања, утврђивање добро научених примера за поставку 

мелодике и ритма (песме са текстом и примери из литературе), евентуално, утврђивање 

оних мелодијских вежби које су обрађене на часу. 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци 
 

Мелодика: 

 

 Народне и уметничке песме са текстом и солмизацијом – за постављање основних 

тонова и ритмичких врста и фигура; за директну координацију са наставом 

инструмента; за увођење у транспозицију – несвесна транспозиција; 

 Рад на импровизацијама – без именовања тонова; са именовањем тонова 

солмизацијом; 

 Це-дур, Ге-дур и Еф-дур, детаљна обрада, лествично и терцно кретање, скокови у све 

ступњеве, посебно у доминанту, вођицу, терцу тонике и субдоминанту; 

 Де-дур и де-мол кроз вежбе лествичног кретања; 

 Припрема тоналитета кроз дечје песмице са текстом; 

 Певање тоничних трозвука на тоновима празних жица; 

 Виолински и бас кључ; 

 Припрема молских тоналитета, учење песмица са текстом (а-мол, де-мол и е-мол), 

певање солмизацијом и по слуху, без теоријског тумачења; 

 Звучна припрема мутација; 

 Двогласно певање кратких мотива(1-2 такта) и дужих мелодија, тако да горњи глас 

изводе ученици групно, а доњи изводи наставники на клавиру; 

 Певање двогласа бордуског типа. 

 

Ритам: 

 

 Тактирање и бројање на 2, 3 и 4; 

 Врсте такта – 2/4, 3/4, 4/4 и 3/8 (у лаганом темпу); 



 Поставка врсте такта и ритмичких фигура преко инструктивних песама са текстом. 

Смер наставе – звук – слика – тумачење; 

 Нотне вредности, од целе до шеснаестине ноте са одговарајућим паузама; 

 Дводелна подела ритмичке јединице, све нотне вредности од целе до осмине, фигуре 

четвртина са тачком и осмина (и обрнуто), синкопа на две јединице, одговарајуће 

паузе. Четвороделна подела ритмичке јединице (без пауза и лукова) узмах, предтакт, 

лукови и корона; 

 Равномерно читање – виолински кључ и бас кључ у једном и два линијска система. 

 Мануелно извођење ритмичких вежби; 

 Ритмичко читање обрађених врста такта и фигура; 

 Читање примера из градива инструменталне наставе уз одговарајуће предвежбе.  

 

Опажање, интонирање, диктати 

 

Усмени диктати: 

 

 Опажање појединачних тонова и мотива у обрађеним тоналитетима; 

 Опажање и интонирање тонова у де молу и Де-дуру у лествичном кретању; 

 Интонирање појединачних тонова (табулатор или нота слика) солмизацијом; 

 Усмено опажање мелодијских мотива у обрађеним тоналитетима; 

  Препознавање записаних ритмичких и мелодијских мотива.  

 

Писмени диктати: 

 

 Записивање појединачних или више тонова у једнаком трајању.;  

 Ритмички диктат – опажање мере (врсте такта) песама са текстом, препознавање 

ритмичких мотива и записивање краћих ритмичких диктата (на једној линији и на 2-

3 тона у линијском систему). 

 

Теорија музике: 

 

 Термини и појмови из мелодике и ритма без дефиниција, у оквиру садржаја програма;  

 Именовање тонова солмизацијом и абецедом, хроматски знаци (повисилице, 

разрешилице, снизилице), тетрахорд, лествица;  

 Нотни и тонски систем од велике до треће октаве са вежбом читања и писања; 

 Имена интервала до октаве и визуелна представа у линијском систему;  

 Лествице –Це-дур, Ге-дур, Еф-дур, Де-дур и А-дур и њихови тонични квинтакорди; 

 Тонични квинтакорди дура и мола на празним жицама; 

 Основне ознаке темпа и карактера (Анданте, Модерато, Виво, Аллегро) динамику (ф, 

п, мф, мп, крешендо и декрешендо), фразирање (лук, обележен дах) и артикулацију 

(легато, нон легато). 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци 
 

Мелодика: 

 

 Обнављање – утврђених пређених тоналитета Це-дур, Ге-дур и Еф-дур примери из 

литературе и песме са текстом; 



 Поставка – а-мол, де-мол и е-мола. Тумачење све три врсте мола и утврђивање 

скокова у све ступњеве; 

 Припрема – Де-дур и Бе-дур – илустративни примери из литературе; 

 Примери из литературе (програмII разреда) и композиције са клавирском пратњом; 

 Рад на импровизацијама; 

 Рад на чистој интонацији – утврђивањем тонских функција, вежбањем певања чистих 

интервала и вођица, као и певањем двогласних примера;  

 Транспоновање лаких дечијих и народних песама научених прво са текстом;  

 Каденце; 

 Певање кратких двогласних мотива; 

 Певање једне деонице двогласа или вишегласа (горњи глас) док остале деонице 

изводи наставник на клавиру; 

 Певање двогласа бордунског типа и у паралелном кретању; 

 Обрадити по један канон за сваки пређени тоналитет. 

 

Ритам: 

 

 Метричке врсте и ритимичке фигуре – јединица бројања четвртина, осмина и 

четвртина с тачком; 

 Тактови 2/8, 3/8, 4/8 и 2/2 – само дводелна подела; 

 Такт 6/8, припрема основних фигура путем певања одговарајућих песама; 

 Даља обрада четвороделне поделе (ритмичка јединица четвртина) и обнављање 

основних фигура (ритмичка јединица осмина), примена лукова, пауза, узмаха и 

предтакта; 

 Обрада пунктиране и обрнуто пунктиране на ритмичкој јединици бројања у већ 

познатим врстама такта ( 2/4,3/4,  4/4); 

 Вежбе са триолама; 

 Промена врсте такта у дечјим песмама са текстом; 

 Начин извођења – равномерно и ритмичко читање, равномерна репордукција ритма; 

 Читање лакших композиција из литературе за гудаче;   

 Увод у двогласни ритам: ученици изводе једну деоницу (ритам), док наставник 

изводи другу. 

 

Опажање, интонирање, диктати: 

 

 Опажање и интонирање дијатонских тонова у обновљеним и новим тоналитетима; 

 Рад са табулатором; 

 Опажање иинтонирање дурског и молског квинтакорда – интонирање свих друских 

и молских квинтакорада на основним тоновима; 

 Опажање и интонирање мале и велике терце и чисте квинте са тенденцијом везивања 

за тоналитет; 

 Опажање дурског, молског и хармонског тетрахорда и њихово интонирање, 

 Опажање тонова каденце и свесно постављање Т,С и Д; 

 Препознавање ритмичких и мелодијских мотива; 

 Записивање лакших мелодијских и ритмичких диктата; 

 Опажање метра у песмама са текстом и у примерима из летературе. 

 

Теорија музике: 

 



 Утврђивање програма из I  разреда, усменим и писменим вежбама – интервали, 

тетрахорди и лествице; 

 Врсте интервала до квинте, дурски и молски квинтакорд на основним тоновима; 

 Принцип изградње дурске и молске лествице, 

 Молске лествице а, д, е, г – познавање предзнака природног мола и изговарање 

тоничног трозвука; 

 Доминантни тетрахорад  у а, д, и е молу, усмене и писмене вежбе; 

 Изговор чистих квинти(ф-ц-г-д-а-е)узлазно и силазно; 

 Проширивање знања из музичке терминологије и увођење једноставних дефиниција.  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 
 

Мелодика: 

 

 Орјентација ка већем коришћењу примера из инструменталне литературе (са 

одговарајућим припремама и адаптацијом за солфеђирање) у оригиналном 

тоналитету; 

 Обнављање: утврђивање обрађених тоналитета и скокова у тонове доминанте и 

субдоминанте, вођицу, терцу тонике и II ступањ, кроз инструктивне вежбе и примере 

из литературе; 

 Композиције са клавирском претњом и певање двогласа; 

 Обрада: Бе-дур, ге-мол, Де-дур, ха-мол и, А-дур и це-мол лествице; 

 Припрема: Е-дур и еф-мол, певање лествице, каденце, мотива, једноставних примера 

у дуру и истоименом молу; 

 Транспоновање мотива кроз све пређене тоналитете; 

 Рад на импровизацијама; 

 Рад на чистој интонацији(утврђивање тонова, певање двогласа, уводни рад на 

хроматици уз хармонизацију вантоналних доминанти на клавиру); 

 Певање са листа инструменталне литературе; 

 Коришћење свих ознака који прате инструменталну литературу; 

 Примери са клавирском пратњом, хомофони примери и канони; 

 Хомофони троглас (наставник изводи један или два гласа на клавиру) и певање 

каденце (трогласно). 

 

Ритам: 

 

 Метричке врсте и ритмичке фигуре 6/8 све осбновне комбинације, примена лукова и 

пауза (без поделе тродела). Информативно поређење 2/4 са 6/8; 

 Обнављање и проширивање знања из дводелне и четвороделне поделе, синкопа на 

две и на једној јединици, четвороделна подела осмине и половине као ритмичке 

јединице; 

 Триола на јединици бројања (уз присуство парне деобе јединица); 

 Утврђивање пунктираног ритма; 

 Равномерно читање у два система и у једном систему са применом бржег темпа. 

 Тенор кључ за виолончелисте и алт кључ за виолисте,  

 Ритмичко читање програмаI и II разреда у умерено брзом темпу и уз присуство свих 

ознака које прате инструменталну литературу; 

 Читање инструменталне литературе са одговарајућом припремом; 



 Двогласни ритам – ученици изводе једну деоницу, другу наставник, односно обе када 

је разред подељен у две групе; 

 

Опажање, интонирање, диктати: 

 

 Опажање основних тонова у целом регистру клавијатуре; 

 Опажање и интонирање  тонова, мотива и штимова у тоналитету који се обрађује; 

 Опажање симултано свираних двозвука (до квинте) у тоналитету (са евентуалном 

анализом интервала по именима); 

 Интонирање интервала (од слободно датих тонова) до сексте као и октаву; 

 Инсистирати на честом певању чистих квинти као I–V ступањ навише, односно I–IV  

наниже; 

 Интонирање доминантног септакорда у обрађеним тоналитетима са разрешењем у 

тонику; 

 Опажање дурских и молских трозвука, интонирање квинтакорада навише и наниже; 

 Усмени диктат – мелодијски мотиви и њихово транспоновање; 

 Препознавање и записивање ритмичких мотива, одређивање метра и записивање 

ритмичке окоснице; 

 Писмени диктат – записивање тонских висина у једнаком трајању и кратких 

мелодијских мотива; 

 Ритмички диктати на неколико позиција у линијском систему; 

 Једноставни мелодијско-ритмички диктати по двотактима. 

 

Теорија музике: 

 

 Дурске лествице са до четири предзнака; 

 Молске лествице до три предзнака; 

 Интервали: имена, врсте, звучност до октаве; 

 Вежбе интервала, усмене и писмене; 

 Утврђивање дурских и молских квинтакорада на свим основним тоновима; 

 Квинтакорди на главним ступњевима дура и мола; 

 Све врсте тетрахорада; 

 Темпа –andantino, larghetto, andante, andantegracioso, vivoиvivace (са тумачењем 

назива и приказом темпа у литератури за III разред). 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Мелодика: 

 

 Обнављање – тоналитети из претходних са применом скокова, лаганих и брзих темпа, 

дужих музичких фраза; 

 Рад на импровизацијама; 

 Тоналитети – Ес-дур, Е-дур, цис-мол, Ас-дур и еф-мол, уз примену инструктивних 

вежби и примера из литературе; 

 Хроматске скретнице наниже у лествицама од два предзнака (кроз техничке вежбе 

без ритмичке проблематике); 



 Дијатонске модулације из дура (до једног предзнака) на дурску доминанту, а из мола 

(до једног предзнака) на дурску паралелу (приказивање у примерима инструменталне 

литературе); 

 Певање лакших мелодијских кретања уз изражену периодичност мелодике 

(припремити усменим диктатима); 

 Једногласно и двогласно певање као у претходним разредима проширити на певање 

трогласних кратких мотива (хомофоних); 

 Коришћене инструменталне литературе и народних песама. 

 

Ритам: 

 

Утврђивање метричких врста са половином као јединицом бројања; 

 Утврђивање триоле – упоређивање са фигурама четвороделне поделе, сукобљавање 

триола и пуктираних на јединици бројања;  

 Проста деоба тродела (без пунктираних фигура) у 6/8; 

 Троделни ритмови без деобе тродела на мање делове у мерама 6/4; 

 Синкопиран ритам у врстама парне дистрибуције; 

 Двоструко пунктирана и обрнуто пунктирана фигура на две ритмичке јединице; 

 Равномерно читање – вежбе у два система и у једном са променама кључева; 

 Ритмичко читање етида и примера из литературе са применом свих темпа. 

 

Опажање, интонирање, диктати 

 

Опажање/ Интонирање: 

 

 Опажање појединачних тонова, мотива, и по два тона у симултаном извођењу(без 

анализе интервала ) у тоналитету који се обрађује; 

 Опажање три-четири интервала у низу  (дат је тоналитет и интервал, на пример, терце 

и квинте); 

 Интонирање свих интервала до октаве навише, а наниже до квинте и октаву (од 

слободно датих тонова или од камертона; 

 Опажање интервала од слободно датих тонова и од камертона; 

 Интонирање и опажање свих штимова пређених тоналитета; 

 Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада и обртаја (у тоналитету и 

од слободно датих тонова); 

 Интонирање и опажање  доминантног септакорда и опажање  умањеног септакорда; 

 Записивање два-три симултано одсвирана тона у тоналитету и у виду двозвука.  

 

Ритмички и мелодијски диктати: 

 

 Ритмички диктати – опажање врсте такта и записивање ритмичке окоснице; 

 Усмено опажање ритмичких фигура у краћим мотивима уз свирање мелодијско/ 

хармонских склопова (опажање само ритма); 

 Писмени ритмички диктати са опажањем врсте такта и записивањем вежбе на 

неколико тонова у линијском систему (мелодијско варирање трихорда, интервала, 

пентахорда – ученицима је дата унапред мелодијска основа). 

 

Теорија музике: 

 



 Утврђивање дурских лествица по квинтном кругу навише и наниже (до пет 

предзнака); 

 Све врсте тетрахорада (навише и наниже); 

 Поставка лествичних квинтакорада у природном, хармонском и мелодијском молу; 

 Утврђивање лествичних квинтакорада у дурској лествици; 

 Поставка обртаја интервала и обртаја дурског и молског квинтакорда; 

 Доминантни септакорд у дурским тоналитетима, а умањени у молским (само основни 

облик); 

 Нови термини из области темпа агогике, артикулације и динамике; 

 Објашњење термина и садржаја – етида, сонатина и соната (информативно, на 

примерма из инструменталне литературе за IV разред). 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 
 

Оперативни задаци  
 

Мелодика: 
 

 Утврђивање тоналитета до четири предзнака, мелодијске вежбе и примери из 

литературе, примери с листа; 

 Вишегласно певање композиција са клавирском пратњом; 

 Нове лествице Ха-дур, Дес-дур, бе-мол; 

 Дијатонске модулације из дура и мола на дурску доминанту и паралелу са повратком 

у полазни тоналитет (почетни тоналитет до два предзнака); 

 Приказивање модулација на програму за инструменталну наставу, а певање са листа 

са једноставним мелодијско-ритмичким покретом; 

 Певање мелодијских примера у дуру и у истоименом молу (мутација); 

 Хроматске скретнице наниже и навише изводити у једнаким трајањима; 

 Хроматске пролазнице у обиму тоничне терце у дурским тоналитетима; 

 Певање народних песама са текстом у основним мерама и народним ритмовима; 

Транспоновање мотива; 

 Рад са табулатором приликом поставке нових тоналитета. 

 

Ритам: 

 

 Обрада пунктиране фигуре троделних ритмова (сичилијана и тирана); 

 Детаљна обрада свих врста узмаха и предтакта уз илустрацију на инструменталној 

литератури; 

 Упоређивање 6/4 са 3/2 са уочавањем разлика у акцентовању;  

 Триола и дуола на јединици бројања; 

 Утврђивање триоле на јединици са триолом на половини ритмичке јединице;  

 Поставка народних ритмова 5/8, 7/8 и 9/8 преко примера из музичког фолклора;  

 Мере 5/4 у умерено лаганом темпу – са илустрацијама из инструменталне литературе 

за V разред; 

 Промене тактова у оквиру исте ритмичке врсте (2/4, ¾, 4/4 и 6/8, 9/8 и 12/8); 

 Равномерно читање у једном систему и у два система са променом кључева; 

 Алт кључ; 

 Ритмичко читање вежби инструменталног типа са обележеним темпом, 

артикулацијом и фразирањем; 



 Двогласни ритам и ритам са мелодијом, инструктивни примери; ритмичке окоснице 

из инструменталне литературе.  

 

Опажање, интонирање, диктати: 

 

 Опажање дијатонских и хроматских тонова и хроматских скретница у тоналитетима 

до два предзнака; 

 Опажање слободних двозвука у симултаном извођењу – дијатоника, анализа 

интервала после идентификованих тонских висина; 

 Интонирање и опажање штимова у обрађеним тоналитетима; 

 Интонирање свих интервала навише, а наниже до мале сексте; 

 Скокови чистих 5 и 8 наниже; 

 Опажање интервала од слободно датих тонова и од камертона са удаљењем од 

камертона за секунду; 

 Опажање и интонирање дурских и молских квинтакорада са обртајима као и 

умањеног и прекомерног квинтакорда са разрешењем и везивањем за тоналитет; 

 Интонирање доминантног и умањеног септакорда; 

 Опажање три-четири интервала у низу – дијатоника; 

 Записивање појединачних тонова у једнаким трајањима (свирати и неколико тонова 

у низу); 

 Записивање мелодијских мотива у оквиру програма из мелодике; 

 Опажање ритма и метра из програма за V разред; 

 Ритмички диктати са применом узмаха и предтакта; 

 Писмени мелодијско-ритмички диктати из програма; 

 Двогласни диктат (усмени и писмени) – опажање двозвука у тоналитету и записивање 

у логичном хармонском следу; 

 Поставка мол-дура. 

 

 

 

Теорија музике: 

 

 Основни појмови и дефиниције; 

 Кључеви (виолински, бас, алт и тенор кључ); 

 Тонски систем; 

 Метар и такт; 

 Ритам са карактеристичним ритмичким фигурама; 

 Неправилне тонске групе (дуола, триола, квартола...); 

 Предтакт и узмах; 

 Предзнаци; 

 Хроматски и дијатонски полустепени и цели степени; 

 Лествице (дуске, молске и хроматске – алтерације); 

 Доминантни септакорд и обртаји; 

 Модуси (карактеристике); 

 Квинтни круг навише и наниже. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 68 часова годишње 

 

Оперативни задаци 



 

Мелодика: 

 

 Једногласно и двогласно певање инструктивних примера и композиција из 

литературе ( са одговарајућим припремама ); 

 Утврђивање дијатонике кроз певање двогласа;  

 Хроматске скретнице и пролазнице у раније обрађеним тоналитетима; 

 Обрада тоналитета Фис-дур, Гес-дур и ес-мол; 

 Певање лествичних квинтакорада, штимова и каденци свих тоналитета до седам 

предзнака; 

 Мутација и модулар 

 Обрађивање дијатонских примера из ранијих разреда у истоименом тоналитету; 

 У техничким вежбама (без ритмичке проблематике) певати промене тоничне терце; 

 Дијатонске модулације из литературе за солфеђо француских аутора и инструктивни 

примери одговарајуће тежине; 

 Вишегласни примери и канони и композиције са клавирском пратњом; 

 Импровизација; 

 Певање српских народних песама; 
 

Ритам: 

 

 Ритмичке врсте и фигуре: 

 Дводелна и четвороделна подела ритмичке јединице, синкопиран и пунктиран ритам, 

узмах и предтакт; 

 основне фигуре осмоделне поделе јединице; 

 Троделни ритмови – пунктирани ритам на троделној јединици (сичилијана и тирана) 

са применом пауза и лигатура у тактовима 6/8 ,9/8 и 12/8 – дуола и квартола на 

јединици бројања (6/8); 

 упоређивање секстоле са малим триолама (акцентовање); 

 народни ритмови 8/8 уз обнављање 5/8, 7/8 и 9/8 (упознавање са народним ритмовима 

10/8, 11/8 и 12/8); 

 Ритмичка јединица шеснаестина 6/16; 

 Двогласни ритам – примери из литературе, ритмичке окоснице; 

 Ритам и мелодија (инструктивни примери из литературе); 

 Ритмичко читање из градива инструменталне музике за VI разред утри кључа. 

 

Интонирање, опажање, диктати: 

 

 Опажање и интонирање комплетног програма обрађеног од првог до петог разреда; 

 Штимови – интонирање и опажање (према сродностима акорада груписани према 

заједничком тону у сопрану ) у обрађеним тоналитетима; 

 Опажање тонике, субдоминанте и доминанте у симултаном извођењу; 

 Опажање и интонирање умањеног квинтакорда са обртајима; 

 Опажање и интонирање малог дурског септакорда са обртајима и умањеног 

септакорда са разрешењем, 

 Опажање и интонирање повезати за тоналитет; 

 Опажање и бележење апсолутних висина уз повезивање низова; 

 Ритмички диктати са опажањем врсте такта, записивање на неколико тонова у 

линијском систему (свираних са једноставном мелодијом на основним тоновима); 

 Писмени мелодијско-ритмички диктат из програма V и VI разреда; 

 Двогласни диктати – дијатоника, хомофона кретања. 



 

ПРОГРАМ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 
 

 

Циљ 

 Теоријско обједињавање свих музичких појмова и израза, као и повезивање теоријске 

наставе са солфеђом и наставом инструмента; 

 Пoвeзивaњe сaвлaдaних пojeдинaчних oблaсти тeoриje музикe у jeдинствeну сaзнajну 

цeлину, упoтрeбљиву зa дaљe музичкo шкoлoвaњe; 

 Сaглeдaвaњe тeoриje музикe кao знaчajнe oлaкшицe зa извoђaчку прaксу; 

 Усaвршaвaњe нa сaвлaдaвaњу eлeмeнaтa зa будућу aнaлизу музичкoг дeлa. 

 

Задаци: 

 Упознавање музичких појмова и појава; 

 Овладавање законитостима теорије музике; 

  Остваривање функционалних задатака, стицање брзине у схватању тонских односа 

(лествице, интервали и акорди); 

 Овладавање музичком ортографијом; 

 Усвајање и прoширивање знaњa o нoтнoм писму и нoтнoм тeксту; 

 Рaзвиjање спoсoбнoсти пoвeзивaња пojeдиних oблaсти тeoриje музикe; 

 Рaзвиjање спoсoбнoсти зa истрaживaњe музичкoг сaдржaja; 

 Рaзвиjање спoсoбнoсти кoрeлaциje тeoриje музикe и oстaлих прeдмeтa. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Дијатонски и хроматски интервали са обртајима (подела, енхармонизам интервала); 

 Тоналитет и сродност тоналитета; 

 Квинтакорди (врсте и карактеристике); 

 Лествични квинтакорди и многостраност квинтакорада; 

 Обртаји квинтакорада; 

 Септакорди и обртаји септакорада (врсте и карактеристике); 

 Обрада термина и њихових садржаја: ознаке за темпо динамику, агогику. 

 

Теорија музике се као посебан предмет јавља у шестом разреду. Од првог до петог 

разреда теорија музике прати сваку поставку и обраду методске јединице, како у 

мелодици тако и у интонирању, опажању и диктатима у оквиру предмета солфеђо. У 

почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру домаћих 

задатака, преписивања примера из уџбеника и именовање исписаних нота и нотних 

записа, по диктату наставника, односно, овладавање нотним писмом у виолинском и бас 

кључу. (Обележавање нотних трајања, пауза и врсте такта.) Редослед нотних тонова, 

изговор солмизацијом и абецедом успешно је савладан када ученици нижу све тонове 

узлазно и слилазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму 

две октаве. 

 

Основне појмове, наставник, објашњава примерено узрасту ученика. У почетним 

разредима то ће бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од 

развоја и схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове – ступањ, степен, 



полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и 

друго – требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и 

одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорада од било ког основног тона и 

проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем 

распореда целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за теоријску 

изградњу свих дијатонских лествица. 

 

Већ у првом разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на познати 

горњи (доминантни) тетрахорд Це-дура додавањем навише тетрахорда са полустепеном 

на крају низа, добија се Ге-дур лествица (квинтни круг навише), и супротан смер – од 

тоничног тетрахорда Це-дура спуштањем још једног тетрахорда са истим распоредом 

целих степена и полустепена добијамо Еф-дур (квинтни круг наниже). Хроматске 

промене основних тонова догађају се у смеру кретања – код лествица са повисилицама у 

горњем тетрахорду (вођица), а код лествица са снизилицама у доњем тетрахорду 

(субдоминанта). 

 

Молске лестице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. Ради 

очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т-С-

Д) у почетном разреди обрађивати каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста 

молске лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговором. Изговарањем 

свих тонова доминантног тетрахорда молске лествице улази се у област хроматике. 

Промену у храмонском молу објаснити хармонским разлозима (дурска доминанта), а у 

мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисањем прекомерне секунде). 

 

Квинтне кругове треба обрадити у трећем разреду, као и низање повисилица (последња 

повисилица – вођица) и снизилица (претпоследња снизилица име тоналитета). У 

каснијим разредима упоређивати теоријски и звучно истоимени дур и мол, паралелне 

лествице, лествице удаљене за хроматски полустепени енхармонске лествице. Увежбати 

лествичне низове навише и наниже, утврдити главне ступњеве и трозвуке на главним 

ступњевима, утврдити четворозвуке на V, VII и II ступњу. 

 

Конструкција лествичних интервала (навише и наниже код увежбавања), лествичних 

квинтакорада и њихових обртаја, септакорда V ступња и његових обртаја. Ово 

увежбавати кроз све тоналитете. 

 

Препоручују се писмена вежбања као саставни део обраде сваке појединачне области као 

и увежбавање савладаног градива кроз све тоналитете. Исписивање предзнака задате 

лествице у оба кључа, испиисвање лествичног низа са предзнацима испред нота, 

препознавање лествице на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), 

упоређивање лествичних тетрахорада, проналажење једног тетрахорда у више лествица 

и друго. 

 

Сви садржаји програма, уз теоретска објашњења, захтевају практично увежбавање и 

повезивање са звуком. На пример: тонски систем ће бити боље савладан ако се тонови, 

записани у разним октавама (у виолинском и бас кључу), пронађу на клавијатури; 

тоналитет ће бити боље схваћен ако се повеже са хармонском пратњом једноставнијих 

примера из литературе; модуси ће бити боље схваћени ако се отпевају одговарајуће 

мелодије.  

 



Teoриja музикe је у нajвeћoj мeри прaктичaн прeдмeт и кao тaкaв имa свoj смисao и 

врeднoст, чинeћи oснoву зa изучaвaњe других, слoжeниjих музичкo-тeoриjских 

дисциплинa, зa сoлфeђo и зa прaктичнo музицирaњe. Teмeљнo и пoтпунo објашње 

пojмoвa вeoмa je вaжнo зa дaљи рaд нa мнoгим прeдмeтимa, кaкo у дaљeм тoку срeдњe 

музичкe шкoлe тaкo и нa студиjaмa. Истo тaкo, трeбa инсистирaти  на томе дa сe учeници 

нaвикну нa прaвилнo, прeцизнo и прeглeднo писaњe нoтнoг тeкстa, билo кoje врстe, кao 

увeк читкoг музичкoг „рукoписa“,посебно у оквиру дoмaћих зaдaтака, кojи сe пo прирoди 

прeдмeтa и вeћ нaглaшeнoj пoтрeби њиховог прaктичнoг сaвлaдaвaњa, нaмeћу кao нужни 

у вeликoм брojу. Ипaк, и усмeнo вeжбaњe нa чaсу je нeoпхoднo, при чeму вaљa 

инсистирати нa брзини oдгoвoрa, jeр сaмo брз oдгoвoр oдрaжaвa ствaрнo и пoуздaнo 

знaњe. С oбзирoм нa  прeдзнaњa учeникa, пoжeљнo је рaди чвршћe вeзe сa живoм 

музичкoм прaксoм дa сe пojeдинe oблaсти, у прoгрaму пojeдинaчнo рaзлoжeнe (ритмикa, 

мeтрикa, интeрвaли, лeствицe, aкoрди), прикaзуjу и примењују у узajaмнoм прoжимaњу, 

a нe прeвишe oдвojeнo, јер тo нoси oпaснoст oдлaжeњa у aпстрaкциjу. Из истoг рaзлoгa 

врлo je битнo дa сe свe рaзмaтрaнe пojaвe прикaзуjу и на прaктичним примeрима из 

музичкe литeрaтурe (укључуjући нaрoдну музику), a нaрoчитo oнe пoзнaтиje, штo 

oлaкшaвa и дoбрo рaзумeвaњe и трajнo пaмћeњe oдрeђeних пojмoвa. 

 

 

ПРОГРАМ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 
 

 

Циљeви: 

 

 Рaзвиjaњe спoсoбнoсти кoмуницирaњa, диjaлoгa, oсeћaњa сoлидaрнoсти, eфикaснe 

сaрaдњe сa другимa и спoсoбнoсти зa тимски рaд; 

 Усaвршaвaњe спoсoбнoсти зa зajeдничко музицирaњe. 

 

Задаци/ оперативни задаци: 

 

 Рaд нa усaглaшaвaњу индивидуaлнoг сa групним музицирaњeм; 

 Рaд нa усaглaшaвaњу интoнaциje и aртикулaциje сa oстaлим члaнoвимa у групнoм 

рaду; 

 Рaд нa рaзвиjaњу спoсoбнoсти кoмуницирaњa, диjaлoгa и eфикaснe сaрaдњe сa другим 

члaнoвимa. 

 

Прeдмeт кaмeрнa музикa je у тeснoj вeзи сa главним прeдмeтом и читaњeм с листa што 

трeбa имaти у виду приликoм плaнирaњa прoгрaмa кaкo би сe oствaрилa успешна 

кoрeлaциja сa нaвeдeним дисциплинaмa кoje сa oвим прeдмeтом чинe целину. 

 

У настави камерне музике могу се формирати ансамбли дуо, трио, квартет, квинтет 

односно састави са највише до пет ученика. Камерне саставе могу чинити како ученици 

истог разреда тако и ученици различитих разреда. Сматра се да камерна музика спада у 

најсложенији вид музицирања. Имајући то у виду, препоручљиво је да ученик практично 

упозна ову врсту музицирања што пре, а као редован предмет обавезан је од IV разреда. 

Веома је важно да се изврши избор таквих дела која неће бити ван домашаја техничких 

и музичких могућности чланова ансамбла, јер би се у противном постигао супротан 

ефекат. Чланови ансамбла треба да буду на приближном нивоу, што се тиче музичке 

зрелости.  

 



Програм се формира индивидуално према могућностима ученика и врсти ансамбла. 

Захтевност и специфичност програма одређује предметни наставник у складу са 

програмским садржајем, поштујући при томе поступност у савладавању градива. 

 

Нa чaсoвимa, наставник даје упутствo зa вeжбaњe, укaзује нa oдрeђeну прoблeмaтику и 

њeнo рaзрeшaвaњe. Као специфичан вид учења је и индивидуално, односно групно 

извођачко искуство које пружи мoгућнoст прoвeрe кoликo, штa и кaкo je урaђeнo и у ком 

правцу треба наставити у процесу заједничког музичког сазревања. Кaкo су извођачке 

мoгућнoсти као и посвећеност вeжбaњу ученика који су чланови камерног ансамбла 

индивидуaлни, то је и начин решавања музичких захтева на часовима кaмeрне музике 

комбинација индивидуалног и колектовног приступа. Приликом рада, педагог треба да 

инситира првенствено на интонацији, ритмичкој усклађености, култури звука, на 

уједначеном излагању музичких идеја аутора, као и на приближавању и упознавању 

ученика са стилским одликама различитих епоха. 

Поступност од једноставних дела и форми камерног музицирања ка сложенијим (дуо, 

трио – соната, квартет, квинтет ...) представља изузетно важан сегмент у настави камерне 

музике, као и развијање активног стваралачког односа ученика према тим делима. 

 

Ученике треба у оквиру камерних ансамбала, ангажовати што чешће на различитим 

нивоима јавних манифестација школе како би стекли слободу и изражајност у извођењу 

музичких дела. 

 

 

ПРОГРАМ ОРКЕСТРА 
 

 

Циљеви: 

 

 Развијање способности ученика за групно музицирање; 

 Усавршавање способности да се индивидуално извођење подреди потребама 

групног; 

 Развијање перцепције слушања осталих чланова оркестра, посебно вођа деоница; 

 Развијање жеље за свирањем у оркестру. 

 

Оперативни задаци: 

 

 Рад на оспособљавању за даље оркестарско музицирање; 

 Усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем; 

 Усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду; 

 Оспособљавање за даљи рад и школовање у оквиру наставе групног музицирања. 

 

У школи се формира оркестар основне школе. Уколико нема ученика IV, V и VI разреда 

који свирају виолу, замењују их ученици који свирају деоницу треће виолине 

(аранжирану деоницу виоле). Пре него што се пређе на увежбавање деоница, ритмичко 

и интонативно усклађивање, фразирање и динамичку обраду, врши се усклађивање 

прстореда, потеза и расподеле гудала. Ради квалитетнијег и бржег савладавања програма, 

препоручљиво је да наставници инструмената и читања с листа са ученицима прочитају 

и технички обраде деонице које се изводе на часовима оркестра. 

 



Веома је важно да се програм добро одабере, да буде музички квалитетан, за ученике 

користан и занимљив, а технички доступан. Успешно извођење пред публиком, на 

јавним приредбама школе, најбољи је подстрек младим музичарима код којих треба да 

се развије љубав према овом предмету. 

Посебан акценат треба ставити на дела за соло инструмент, уз пратњу гудачког оркестра. 

При томе, треба пружити шансу што већем броју ученика да изађе пред оркестар и 

одсвира композицију за соло инструмент уз пратњу оркестра. У том смислу, такве 

композиције треба да имају предност над осталим композицијама у школском плану и 

програму. Обзиром на јавну делатност школе и учествовање на такмичењима, недељни 

фонд часова овог предмета може бити и већи од планираног броја часова наставним 

планом. 

 

 

ПРОГРАМ УПОРЕДНОГ КЛАВИРА 
 

 

Циљеви: 

 

 Развијање љубави и интересовања према клавиру и уметничкој музици;   

 Развој извођачке технике – скале, свирање канденци, етиде, техничке вежбе, 

једноставне вежбе за полифонију, сонатине, вежбе за читање с листа, вежбе 

зачетвороручно свирање; 

 Развој способности ученика за повезивање овог предмета са главним предметом 

који ученик изучава. 

 

Задаци: 

 

 Оспособљавање ученика за свирање клавира на нивоу основношколског знања и за 

наставак школовања у средњој музичкој школи; 

 Препознавање регистара на клавиру;  

 Упознавање клавира као хармонског инструмента ради развијања музикалности;  

 Разликовање врсте основних удара – стакато, легато, портато, тенуто, нон легато.  

 Схватање важности мелодије у односу на пратњу;  

 Оспособљавање ученика у читању с листа, са два линијска система и два кључа;  

 Оспособљавање ученика да сам себе прати на клавиру док пева;  

 Упознавање вредних композиција, наших и страних композитора, свирањем 

(технички доступне) клавирске литературе;  

 Оспособљавање ученика за практичну примену стеченог знања;  

 Рад на усавршавању техничког нивоа који треба да је у функцији потреба примене 

основног, односно главног предмета који ученик изучава. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

2 часa недељно, 74 часа годишње 

 

Oперативни задаци: 

 

 Упознавање са инструментом, правилан положај за клавиром и природна поставка 

руку; 

 Усвајање основа нотног писма и музичке терминологије; 

 Овладавање основним елементима технике свирања. 



 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

2 часa недељно, 74 часа годишње 

 

Oперативни задаци: 

 

 Правилан положај за клавиром и природна поставка руку; 

 Рад на извођачкој техници; 

 Упознавање са елементима музичке форме у циљу садржајног изражавања. 

 Оспособљавање ученика за самоконтролу звука. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

2 часa недељно, 74 часа годишње 

 

Oперативни задаци: 

 

 Рад на извођачкој техници; 

 Упознавање са елементима музичке форме у циљу садржајног изражавања. 

 Оспособљавање ученика за самоконтролу звука. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 часа годишње 

 

Oперативни задаци: 

 

 Рад на продубљивању извођачке технике; 

 Упознавање са елементима музичке форме у циљу изражајног свирања; 

 Оспособљавање ученика за самоконтролу звука. 

 

 

ПРОГРАМ  ЧИТАЊА С ЛИСТА 

 
 

Циљеви: 

 

 Сaвлaдaвaње вeштинe брзoг и тeчнoг читaњa нoтнoг тeкстa; 

 Упoзнaвaњa учeникa сa инструмeнтaлнoм литeрaтурoм. 

 

Задаци: 

 

 Упознавање ученика са основним принципима и проблематиком читања са листа, као 

и различитим начинима и техникама читања с листа; 

 Оспособљавање ученика да после краће визуелне анализе успешно прочита задати 

нотни текст, поштујући све задате параметре (тоналитет, темпо, динамику, 

артикулацију, ритам итд.); 

 Оспособљавање ученика за анализу текста и развијање способности да унапред види 

нотни текст; 

 Развијање општег познавања музичке литературе, посебно гудачке. 

 

 



ПРОГРАМ СРЕДЊЕГ НИВОА  МУЗИЧКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ  ПРЕДМЕТА/ИНСТРУМЕНТА – ВИОЛИНА 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 140 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА/ИНСТРУМЕНТА-ВИОЛА 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

4 часa недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 140 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Интензиван рад на даљем усавршавању ефикасности извођачког апарата;  

 Рад на техници свесног меморисања; 

 Оспособљавнаје ученика за самостално развијање музичке фантазије; 

 Континуиран рад на развоју навике самосталног вежбања. 

 

 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ  ПРЕДМЕТА/ИНСТРУМЕНТА- ВИОЛОНЧЕЛО 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 144 часа годишње 



 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата.  

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике; 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Утврђивање виших позиција; 

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 140 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата.  

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

 



 

ПРОГРАМ ГЛАВНОГ ПРЕДМЕТА/ИНСТРУМЕНТА-КОНТРАБАС 

 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

4 часова недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата.  

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике; 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 144 часа годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Учење виших позиција; 

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 Утврђивање виших позиција; 

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата. 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 140 часова годишње 

 



Оперативни задаци:  

 

 Рад на развијању музичке фантазије и креативном музичком изражавању; 

 Даље усавршавање могућности извођачког апарата.  

 Рада на поступку свесног меморисања музичког дела; 

 Проширивање знања о ознакама темпа, карактера, динамике и агогике. 

 Континуиран рад на формирању навике самосталног вежбања и принципа јединства 

слуховне и механичке компоненте. 

 

 

ПРОГРАМ СОЛФЕЂА 

 

СЕДМИ, ОСМИ, ДЕВЕТИ и ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

 

 
Циљеви: 

 

 Стицaњe нoвoг и кooрдинисaњe и систeмaтизaциja усвojeнoг знaњa сa нивoa основне 

музичке школе у функциjи схвaтaњa, пeрцeпциje и рeцeпциje музикe.  

 Рaзумeвaњe сaдржaja музикe и oспoсoбљaвaњe зa oпaжaњe, извoђeњe итумaчeњe 

музикe. 

 Кoнтинуирaни рaзвoj музикaлнoсти и музичкe писмeнoсти. 

 Кoрeлaциja иинтeрaкциja сaдржaja рaдa нa нaстaви сoлфeђa сa сaдржajимa нa нaстaви 

инструмeнтa, кaмeрнe музикe, oркeстрa и свим другим видoвимa тeoрeтскe нaстaвe. 

 

Задаци: 

 

 Рaднa унaпрeђивaњу спoсoбнoсти рaзумeвaњa музичкoг сaдржaja. 

 Рaднa интeрпрeтaциjи, пaмћeњу и зaписивaњу музичкoг тeкстa. 

 Рaднa прaћeњу лaтeнтнe хaрмoниja у инструктивним примeримa и примeримa из 

умeтничкe инструмeнтaлнe и вoкaлнe литeрaтурe.  

 Рaднa унaпрeђивaњу кoрeлaциjи и интeрaкциjи сa сaдржajeм рaдa тeoрeтскe 

нaстaвe, кao и нaстaви инструмeнтa, кaмeрнe музикe, oркeстра. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Оперативни задаци 
 

Мелодика: 

 

 Једногласно и двогласно певање инструктивних примера и композиција из 

литературе у виолинском, бас и алт кључу(са одговарајућим примерима); 

 Мол-дур и мутације; 

 Хроматске скретнице и пролазнице; 

 Тонално стабилне алтерације 

 Дијатонске модулације у тоналитете I и II квинтног сродства (почетни тоналитет  до 

два предзнака), уз обавезну анализу. 

 

Ритам: 



 

 Ритмичко читање: промене кључева у једном и два система; ритмичке етиде са 

обележеним темпом, акцентима и фразама према програмским захтевима; 

 Ритмичке врсте и фигуре – осмоделна подела јединице (пунктиране вредности, паузе, 

синкопе – лакше комбинације);  

 Триоле на две јединице бројања и дуоле;  

 Деоба тродела – проста подела, пунктиране фигуре са и без узмаха; промене тактова 

уз задржавање исте јединице бројања;  

 Народни ритмови (као у претходном разреду) – обрада 5/8, 7/8,8/8,9/8 и 10/8 ( народне 

песме са текстом, тактирање, изговор и ритмичке вежбе) са померањем тродела у 

ритмичким вежбама и народним песмама;  

 Приказ осталих ритмова – информативно. 

 

Интонирање и опажање: 

 

 Обртаји Д7;  

 Хармонске везе ( главни ступњеви); штимови; низови интервала у оквиру тоналитета; 

Хомофони двоглас;  

 Опaжaњe хрoмaтских тoнoвa – oбим квaртe: a1 – дe2 и e1 –  a1 – ињихoвo имeнoвaњe 

aбeцeдoм, бeз пeвaњa, апсолутне висине без ритма;  

 Писмени диктати у оквиру наставног програма. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Оперативни задаци 
 

Мелодика: 

 

 Једногласни и вишегласни примери за певање из музичке литературе и литературе за 

солфеђо. Виолински, бас, алт и тенор кључ. 

 Алтерације и хроматика; енхармонске промене. 

 Модуси (инструктивни примери; једногласни примери и канони ренесансних аутора). 

 

Ритам: 

 

 Осмоделна подела јединице (пунктиране фигуре на половини јединице; триола на 

јединици и пола јединице). 

 Велика квартола. 

 Полиртмија  – 3:2; 2:3; 4:3; 3:4. 

 Народни ритмови – промене тактова. 

 Промене врсте такта; изједначавање трајања дводелне са троделном јединицом 

бројањ  

 

Интонирање и опажање: 

 

 Даљи рад на интервалима; опажање низа интервала према камертону; 

 Четворозвуци са малом и умањеном септимом; 

 Хармонске везе трозвука на главним, са трозвуцима и четворозвуцима на споредним 

ступњевима (у тоналитетима до два предзнака); 

 Штимови свих тоналитета према камертону; 



 Опaжaњe диjaтoнских и хрoмaтскихтoнoвa – дe1 – дe2; 

 Апсолутне висине од камертона наниже и навише за квинту (5-6 тонова). 

 

Писмени диктати 

 

Једногласни из програма мелодике; двогласни са применом мутација; опажање врсте 

такта и записивање српских народних песама са текстом; ритмички диктат по двотактима 

( на неколико тонова ина једној линији) према захтевима програма.  

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

  

Оперативни задаци 
 

Мелодика: 

 

 Оспособљавање ученика за интонирање мелодија са слободнијим кретањем тонова: 

 У оквиру дур-мол система са применом слободних алтерација и модулација 

(енхармонских и хроматских) и алтерованих акорада (N6, DD, II5/3); 

 Једногласни и вишегласни примери модалног типа; 

 Мелодије без тоналног центра (увод у вантоналну мелодику); 

 Јeднoглaснe и двoглaснe српскe нaрoднe пeсмe. 

 

Ритам: 

 

 Обрада лаганих темпа: 

 Промене метра и темпа; промене метра и ритмичких врста; 

 Троделни ритмови са малим триолама; 

 Обрада квинтоле и септоле; 

 Обнављање народних ритмова кроз етиде за парлато и примере из музичког   

фолклора. 

  

Интонирање и опажање: 

 

 Опажање апсолутних висина у оквиру мале, прве и друге октаве према тоновима 

празних жица – г д1 а1 е2; 

 Опажање и нтервала од слободно датих тонова према камертону; 

 Опажање и интонирање свих септакорадаса разрешењима; 

 Хармонске везе  – модулације; 

 Опажање модуса и модалних елемената. 

 Двогласни диктат (дијатоника) 

Писмени диктати: 

 

 Једногласни у оквиру програма мелодике; 

 Двогласни – дијатонски са хроматским скретницама и пролазницама; 

 Ритмички са новим елементима (поступак као у претходним разредима). 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 70 часова годишње 

 



Оперативни задаци 
 

Мелодика: 

 

Једногласни и вишегласни примери у сва четири кључа: 

 Лaбилнe aлтeрaциje – eлипсe и вaнтoнaлнe дoминaнтe; 

 Мoдулaциje – двoглaснo и трoглaснo пeвaњe; 

 Јeднoглaснe и двoглaснe нaрoднe пeсмe сa прoмeнoм мeтрa или сa хaрмoнским 

прoмeнaмa. 

 Рекапитулација целокупног програма са применом стеченог знања из мелодике и 

ритмике. Усавршавање чисте интонације и вештине прочитавања текста у смислу 

сагледавања хармонске основе и формалне структуре композиције. 

 Анализа примера из вокалне и инструменталне литературе са применом хроматских 

елемената (прекомерни 6/5 и 4/3), лабилних алтернација (елипси и вантоналних 

доминанти), као и енхармонских модулација. 

 Усавршавање интонације и способности мисаоног представљања тонова помоћу 

вежби без тоналног центра, ради схватања и савладавања вантоналне мелодике на 

следећем нивоу образовања (ФМУ или друга висока школа). 

 

Ритам: 

 

 Утврђивање градива и вештине брзог читања у одређеним тј. метрономски 

обележеним темпима; 

 Опажање и дешифровање ритмичких и метричких структура и њихово преношење на 

инструмент, односно, претварања у графичке симболе; 

 Обнављање целокупног програма на примерима из музичке литературе. 

 

Диктати: 

 

 Опажање слободних група тонова и слободних акордских склопова према камертону, 

као и њихово бележењеу линијском систему; 

 Модулативни двоглас са покретом;  

 Хомофони троглас (уски слог). 

 

Разноврсност елемената у раду у програму солфеђа захтева веома брижљиво планирање 

грађе и равнопавно третирање свих елемената приликом извођења наставе. Мелодика, 

ритмика, теорија музике и разне врсте диктата требало би да се узајамно преплићу и 

допуњавају, тако да се током рада ниједна од ових дисциплина не заступи или развија на 

рачун осталих. Ово се нарочито односи на диктате који се морају сукцесивно 

примењивати од самог почетка рада, јер су они најбољи начин за проверу и утврђивање 

знања, за развијање пажње и стварање мисаоних представа звука. Уколико се рад на 

диктатима запостави, ученици ће се развијати једнострано, само у правцу дешифровања 

текста (нотна слика–звук) , а обрнути процес (звук – нотна слика) неће се довољно 

развити, а самим тим и способност слушне контроле која је неопходна, како у солфеђу 

тако и у инструменталној настави. 

 

Рад на диктатима требало би да се одвија паралелно са обрадом програма мелодике и 

ритмике, да их прати и утврђује. Једногласни диктат ради се према програму за читање 

с листа, с тим што су захтеви за опажање нешто једноставнији. У процесу рада 

примењивати принцип поступности. Опажати (касније записивати) најпре основне 

тонове: (це,е,ге) у првој и малој октави па проширти на целу клавијатуру. Затим, 



додавати и остале тонове, све док се ученици не оспособе да опажају тонове чим чују 

звук. При томе, не треба понављати тонове гласом, већ их само именовати.  

 

Мелодијски диктат се изводи махом у мањим целинама (у двотактима). Потребно је 

инсистирати на гласном солмизирању пре записивања, док се ученици не оспособе да то 

раде самостално. Опажање мелодијских целина треба спроводити уз обавезно тактирање, 

јер се у противном не могу опажати ритмички и метрички проблеми истовремено са 

мелодијским. У почетку, диктат је потребно записивати на табли да ученици имају 

контролу, па постепено прелазити на самостално записивање уз усмену проверу. 

 

Опажање и записивање мотива и модулативних прелаза требало би да претходе 

једногласном диктату са модулацијама. 

 

Код двогласног диктата инсистирати на мисаоном праћењу сазвука, опажању покрета и 

правца кретања појединих гласова. И ту би требало ићи поступно, од основног покрета 

кад један тон лежи, а други се креће навише или наниже; објаснити бочно, паралелно и 

супротно кретање и развити  способност код ученика да то опазе и искажу пре 

записивања. При томе, први интервал мора да буде унапред одређен док се не постигне 

вештина одређивања почетног интервала према каденци, тј. функционално – према 

тоналном центру.Опажање интервала и акорада подразумева развијање способности 

хармонског мишљења. Сви интервали и акорди требало би да буду везани за тонални 

центар, односно, да се постављају у логичним везама и разрешењима, а не слободно по 

целој клавијатури, без логичне везе и без икаквог ослонца. 

 

Посебан начин рада је опажање апсолутних висина према камертону a1: слушање 

појединих тонова и сазвука, кад је претходно одсвиран a1, и стварање представе о 

положају задатих тонова према њему као ослонцу, звучном стожеру. У почетку, задати 

тонови биће удаљени од камертона највише за терцу, али ће се тај размак постепено 

повећавати, зависно од напредовања ученика. Важно је да се тонови опажају по боји, по 

звучању, по положају у односу на камертон, а не као интервалски размак, дакле, у свом 

апсолутном односу, развијајући тако код ученика способност мисаоног представљања 

звука. На исти начин треба радити на опажању двозвука и акорада. 

 

У вези са мелодијским примерима, треба оспособити ученике да их лако и чисто певају 

уз поштовање ознака за темпо, динамику и артикулацију. У процесу рада потребно је 

савлађивати, одвојено, поједине проблеме који се појављују у мелодијским вежбама: 

анализирати их теоријски, објаснити метричке и ритмичке проблеме, прочитати 

прецизно у означеном темпу (парлато) уз обавезно тактирање. Одредити почетни тон 

према тоналном центру (тонични трозвук или каденца), евентуалне модулације, или 

хроматске промене тонова, па тек онда певати мелодијски пример. У исправљању 

интонативних грешака упутити ученике да мисле и теже ка тоналном центру, развијати 

функционално мишљење и осећање за хармонске функције које представљају базу за 

чисту интонацију, како при певању тако и у свирању. 

 

Анализа мелодијских примера може помоћи ученицима да схвате најједноставније 

музичке облике и њихове елементе, што ће им у даљем усавршавању помоћи да лакше 

савлађују програме других предмета.Поједини интонативни проблеми треба да се 

савлађују издвојено у краћим примерима или техничким вежбама, као на пример: 

алтерације, модулативни прелази, разложени акорди, хроматика и слично. Од самог 



почетка рада на мелодици развијати процес мишљења код ученика, инсистирати на 

осмишљеној репродукцији, на култивисаном и музикалном певању. 

 

Ритмика је област у којој посебно треба водити рачуна о поступности. Путем ритмичких 

вежби на једној линији потребно је углавном вршити поставке ритмичких фигура или 

метричких врста, а увежбавати их ритмичким изговором, прво, на неколико позиција 

линијског система, а потом на свим  позицијама ритмичким читањем (парлато).Вежбе 

равномерног читања изводити у свим кључевима (најпре у Г и Ф па затим у Ц кључевима 

– тенор кључ на четврој и алт кључ на трећој линији) као увод у ритмичко читање.При 

томе, треба, најпре, фиксирати све позиције тона це (до) и ге(сол) у одређеном кључу, па 

постепено додајући суседне тонове, терцне позиције, попунити цео низ – до три 

помоћнице. Сваку групу тонова вежбати најпре у лаганом темпу (ММ=60  за сваку ноту), 

па постепено читати по две , три или четири ноте на један удар метронома. Кад се 

савладају два кључа (Г и Ф) потребно је прећи на читање у два линијска система. Могуће 

је почети одмах читање у два система, а центар треба да буде тон c1 као оса симетрије. 

Даље вежбање је постављање два или више тонова према њему, као у претходном 

поступку. Циљ ових вежби је да ученици овладају нотним знацима у свим позицијама, а 

не само у певачком регистру, да се навикавају на читање унапред, да погледом обухватају 

целу нотну групу, како би лакше прочитали и схавтили нотни текст. У том циљу важно 

је што више за ритмичко читање користити примере инструменталне музичке 

литературе. 

 

Стална корелација наставе солфеђа са осталим предметима, а нарочито са наставом 

инструмента, допринеће да ова дисциплина не постане сама себи циљ, већ да допринесе 

општем музичком развоју ученика. 

 

 

ПРОГРАМ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ 
 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 чaс нeдeљнo, 36 чaсoвa гoдишњe 

 

Оперативни задаци 

 

 Дијатонски и хроматски интервали са обртајима (подела, енхармонизам интервала); 

 Тоналитет и сродност тоналитета; 

 Квинтакорди (врсте и карактеристике); 

 Лествични квинтакорди и многостраност квинтакорада; 

 Обртаји квинтакорада; 

 Септакорди дијатонског типа 

 Обртаји септакорда (само мали дурски); 

 Алт и тенор кључ 

 

Теорија музике се као посебан предмет јавља у шестом разреду. Од првог до петог 

разреда теорија музике прати сваку поставку и обраду методске јединице, како у 

мелодици тако и у интонирању, опажању и диктатима у оквиру предмета солфеђо. У 

почетним разредима тежиште рада је на описмењавању ученика у оквиру домаћих 

задатака, преписивања примера из уџбеника и именовање исписаних нота и нотних 

записа, по диктату наставника, односно, овладавање нотним писмом у виолинском и бас 



кључу. (Обележавање нотних трајања, пауза и врсте такта.) Редослед нотних тонова, 

изговор солмизацијом и абецедом успешно је савладан када ученици нижу све тонове 

узлазно и слилазно од било ког почетног тона у секундама, а затим у терцама у обиму 

две октаве. 

 

Основне појмове, наставник, објашњава примерено узрасту ученика. У почетним 

разредима то ће бити једноставна објашњења, а потом ће се усложњавати зависно од 

развоја и схватања ученика и методске јединице. Све основне појмове – ступањ, степен, 

полустепен, предзнаци, тетрахорд, лествица, трозвук, каденца, такт, тактица, темпо и 

друго – требало би исписивати на табли речима и нотном сликом, а и показивати и 

одсвирати на инструменту. Изградња тетрахорада од било ког основног тона и 

проналажење полустепена изванредна је вежба за схватање лествица. Увиђањем 

распореда целих степена и полустепена у тетрахорду ученици су спремни за теоријску 

изградњу свих дијатонских лествица. 

 

Већ у првом разреду се може поставити принцип изградње дурских лествица: на познати 

горњи (доминантни) тетрахорд Це-дура додавањем навише тетрахорда са полустепеном 

на крају низа, добија се Ге-дур лествица (квинтни круг навише), и супротан смер – од 

тоничног тетрахорда Це-дура спуштањем још једног тетрахорда са истим распоредом 

целих степена и полустепена добијамо Еф-дур (квинтни круг наниже). Хроматске 

промене основних тонова догађају се у смеру кретања – код лествица са повисилицама у 

горњем тетрахорду (вођица), а код лествица са снизилицама у доњем тетрахорду 

(субдоминанта). 

 

Молске лестице се постављају као лествице са истим тоновима паралелног дура. Ради 

очувања и даљег учвршћивања већ претходно постављених хармонских функција (Т-С-

Д) у почетном разреди обрађивати каденцу хармонског мола. Обрадама свих врста 

молске лествице утврђује се доминантни тетрахорд абецедним изговором. Изговарањем 

свих тонова доминантног тетрахорда молске лествице улази се у област хроматике. 

Промену у храмонском молу објаснити хармонским разлозима (дурска доминанта), а у 

мелодијском молу мелодијским разлозима (елиминисањем прекомерне секунде). 

 

Квинтне кругове треба обрадити у трећем разреду, као и низање повисилица (последња 

повисилица – вођица) и снизилица (претпоследња снизилица име тоналитета). У 

каснијим разредима упоређивати теоријски и звучно истоимени дур и мол, паралелне 

лествице, лествице удаљене за хроматски полустепени енхармонске лествице. Увежбати 

лествичне низове навише и наниже, утврдити главне ступњеве и трозвуке на главним 

ступњевима, утврдити четворозвуке на V, VII и II ступњу. 

 

Конструкција лествичних интервала (навише и наниже код увежбавања), лествичних 

квинтакорада и њихових обртаја, септакорда V ступња и његових обртаја. Ово 

увежбавати кроз све тоналитете. 

 

Препоручују се писмена вежбања као саставни део обраде сваке појединачне области као 

и увежбавање савладаног градива кроз све тоналитете. Исписивање предзнака задате 

лествице у оба кључа, испиисвање лествичног низа са предзнацима испред нота, 

препознавање лествице на основу исписаног низа (не увек од првог ступња), 

упоређивање лествичних тетрахорада, проналажење једног тетрахорда у више лествица 

и друго. 

 



Сви садржаји програма, уз теоретска објашњења, захтевају практично увежбавање и 

повезивање са звуком. На пример: тонски систем ће бити боље савладан ако се тонови, 

записани у разним октавама (у виолинском и бас кључу), пронађу на клавијатури; 

тоналитет ће бити боље схваћен ако се повеже са хармонском пратњом једноставнијих 

примера из литературе; модуси ће бити боље схваћени ако се отпевају одговарајуће 

мелодије.  

 

Teoриja музикe је у нajвeћoj мeри прaктичaн прeдмeт и кao тaкaв имa свoj смисao и 

врeднoст, чинeћи oснoву зa изучaвaњe других, слoжeниjих музичкo-тeoриjских 

дисциплинa, зa сoлфeђo и зa прaктичнo музицирaњe. Teмeљнo и пoтпунo објашње 

пojмoвa вeoмa je вaжнo зa дaљи рaд нa мнoгим прeдмeтимa, кaкo у дaљeм тoку срeдњe 

музичкe шкoлe тaкo и нa студиjaмa. Истo тaкo, трeбa инсистирaти  на томе дa сe учeници 

нaвикну нa прaвилнo, прeцизнo и прeглeднo писaњe нoтнoг тeкстa, билo кoje врстe, кao 

увeк читкoг музичкoг „рукoписa“,посебно у оквиру дoмaћих зaдaтака, кojи сe пo прирoди 

прeдмeтa и вeћ нaглaшeнoj пoтрeби њиховог прaктичнoг сaвлaдaвaњa, нaмeћу кao нужни 

у вeликoм брojу. Ипaк, и усмeнo вeжбaњe нa чaсу je нeoпхoднo, при чeму вaљa 

инсистирати нa брзини oдгoвoрa, jeр сaмo брз oдгoвoр oдрaжaвa ствaрнo и пoуздaнo 

знaњe. С oбзирoм нa  прeдзнaњa учeникa, пoжeљнo је рaди чвршћe вeзe сa живoм 

музичкoм прaксoм дa сe пojeдинe oблaсти, у прoгрaму пojeдинaчнo рaзлoжeнe (ритмикa, 

мeтрикa, интeрвaли, лeствицe, aкoрди), прикaзуjу и примењују у узajaмнoм прoжимaњу, 

a нe прeвишe oдвojeнo, јер тo нoси oпaснoст oдлaжeњa у aпстрaкциjу. Из истoг рaзлoгa 

врлo je битнo дa сe свe рaзмaтрaнe пojaвe прикaзуjу и на прaктичним примeрима из 

музичкe литeрaтурe (укључуjући нaрoдну музику), a нaрoчитo oнe пoзнaтиje, штo 

oлaкшaвa и дoбрo рaзумeвaњe и трajнo пaмћeњe oдрeђeних пojмoвa. 

 

 

ПРОГРАМ  МУЗИЧКИХ   ИНСТРУМЕНАТА 

 

 
Циљеви: 

 

 Teoриjскo oвлaдaвњe функциjoм пojeдинaчнoг инструмeнтa; 

 Рaзвoj прaктичнe упoтрeбe инструмeнтa у oркeстру, сoлo и кaмeрнoj музици; 

 Усвajaњe нoтaциje кључeвa и трaнспoзициje пojeдиних инструмeнaтa; 

 Усaвршaвaњe aнaлизe пaртитурa и пojeдиних инструмeнтaлних дeoницa. 

 

Задаци: 

 

 Рaзвиjaње спoсoбнoсти нa прeпoзнaвaњу инструмeнaтa пo звуку и изглeду; 

 Рaд нa aнaлизи пaртитурa и инструмeнтaлних дeoницa; 

 Рaзвиjaњe спoсoбнoсти дa пoрeдe групe инструмeнaтa и њихoвe улoгe у oркeстру; 

 Прoширивaњe знaњa o музичкoj литeрaтури 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 чaс нeдeљнo, 36 чaсoвa гoдишњe 

 

Оперативни задаци: 

 

 Основне карактеристике звука;  

 Подела музичких инструмената и основне карактеристике појединих група; 



 Место и улога инструмента у оркестру, партитура. 

 

Тежиште у приказивању инструмената треба ставити на главне представнике њихове 

врсте и оне који у савременој пракси имају најистакнутију улогу и најзначајнију 

литературу. Остале приказати превасходно у поређењу са њима. 

 

Треба инсистирати на препознавању инструмената по звуку и изгледу, кроз што већи 

број добро одабраних музичких примера из најпознатије литературе, као и слика 

(цртежа) инструмената, а према могућностима и кроз приказ најважнијих инструмената 

уживо, или видео-снимком. Посета концертима, посебно оркестарским, такође, треба да 

помогне успешнијем усвајању програма. 

 

Проблеме нотације, кључева, транспозиција, као и упознавање специфичних извођачких 

упутстава и термина, треба обрадити и кроз писмене вежбе, евентуално домаће задатке, 

као и анализом партитура и појединих инструменталних деоница у литератури. Посебну 

пажњу треба посветити гудачким инструментима, њиховој звучности у самосталном 

извођењу, као и у ансамблу. 

 

 

ПРОГРАМ ХАРМОНИЈЕ 
 

 

Досадашње искуство у савладавању предмета Хармонија показало је одређене 

нелогичности и недоследности у постојећем плану и програму за овај предмет почев од 

нереалног обима програма у првој години похађања предмета (VIII разред) када се 

постављају основе хармонског начина мишљења па до недостатка систематичности у 

савладавању појединих целина. 

Из тог разлога предложене измене плана и програма подразумевају ресистематизацију 

предвиђеног градива по годинама похађања овог предмета. 

 

 

Циљеви:  

 Сагледавање историјског развоја и значаја хармоније у музици; 

 Оспособљавање за усавршавање хармонске анализе дела из музичке литературе 

 Упознавање строгог и слободног хармонског става; 

 Упознавање са класичним хармонским средствима;   

 Упознавање са романтичним хармонским средствима;   

 Оспособљавање за усавршавање рада у строгом хармонском ставу. 

 

Задаци: 

 

 Упознавање са основним елементима хармоније; 

 Развијање способности рада у слободном хармонском ставу; 

 Рад на употреби ванакордских тонова; 

 Рад на препознавању акордских веза; 

 Препознавање промене тоналитета (дијатонска, хроматска модулација, енхармонска 

модулација); 

 Препознавање и анализа различитих хармонских стилова; 

 Примена промене тоналитета. 

 



ОСМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

Оперативни задаци: 

1. Везивање квинтакорада главних ступњева (врсте веза и забрањена кретања). 

2. Квинтакорди споредних ступњева. 

3. Секстакорди свих ступњева. 

4. Квартсекстакорди (обртајни, случајни) са основама ванакордских тонова како би 

могли да се објасне случајни квартсекстакорди. 

5. Доминантни септакорд са обртајима. 

 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

1. Септакорд II ступња са обртајима. 

2. Септакорд VII ступња са обртајима. 

3. Ванакордски тонови (детаљна обрада). 

4. Доминантни нонакорд са обртајима. 

5. Хроматске фигурације. 

6. Доминантина доминанта (вантоналне доминанте) дијатонског и хроматског типа. 

7. Наполитански секстакорд. 

8. Промене тоналитета и сродност тоналитета. 

9. Дијатонска модулација I групе. 

 

  

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 35 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

1. Дијатонска модулација II групе. 

2. Дијатонска модулација III групе. 

3. Дијатонска модулација IV групе (преко посредног тоналитета). 

4. Хроматске модулације. 

5. Енхармонска модулација. 

6. Основе хармонског језика романтичара 

 

Специфичност профила ученика гудачког одсека подразумева линерано усвајање нотног 

текста. Вертикална компонента у виду сагледавања акордског тока кроз анализу нотног 

текста је отежана, мада ученици увек добро реагују на објашњења која су испраћена 

звуком. Изучавање овог предмета треба да омогући ученику да усвоји основну логику 

музичког тока, хармонског језика уопште и помогне му да развије хармонски слух. 

Уколико га оспособида шаблонски, попут укрштених речи ради хармонске задатке, тада 

предмет хармонија губи смисао. Настава хармоније не сме да се ограничи само на 

теоријско упознавање ученика са садржајима програма, већ од почетка треба настојати 



да се ученик оспособи да свесно чује и анализира хармонски став. Свака теоријска 

поставка треба да буде оживљена звуком и примерима из литературе, одслушана више 

пута и пажљиво одсвирана . 

 

Основна поставка је од звука ка слици, а не обрнуто. Тежиште рада почива на звуку, 

тј.аудио-примерима који илуструју тему (наставну јединицу) на часу. Уобичајено је да 

се након излагања наставника, уз обавезно свирање примера на клавиру, почне и са 

израдом задатака у строгом хармонском ставу. Успешност савладавања програма треба 

да се базира на реалним композицијама у слободном хармонском ставу, усменом и 

писменом анализом оног што се чуло. Тек након презентације звучног примера и 

поређења са нотним текстом, треба приступити поставци у строгом хармонском ставу.  

 

Посебност овог програма предмета хармонија се огледа и у чињеници да се тежи 

квалитету, а не квантитету. То значи да задаци могу бити и краћи него што је то 

уобичајено (нпр.четири такта), јер је звучна слика сваког урађеног примера битнија за 

разумевање суштине проблематике од броја урађених задатака.  

 

У програму су заступљени и (усмени) хармонски диктати, тако да се препознавањем 

функција и карактеристичних веза ученик од почетка навикава да чује хармонију.У току 

израде задатака ученик може, али и не мора да користи клавир, али кад је задатак урађен 

треба га, свакако, одсвирати, како би резултат могао бити проверен слухом.Пожељно је 

да ученици не само отпевају задатак који је урађен на табли већ и да исти задатак 

одсвирају у ансамблу гудачког квартета (или квинтета са удвојеном басовом линијом у 

контрабасу) ради приближавања звука строгог и слободног хармонског става. У вези са 

израдом задатака ваља водити рачуна да се на задатом басу формира музикална 

сопранска линија и обрнуто, при хармонизацији сопрана добра линија баса, како би 

ученик могао да покаже колико је овладао логиком хармонског изражавања. 

 

Све задатке треба и анализирати и посветити им једнаку пажњу, као и примерима из 

литературе уз планирање довољног броја часова потребних за обнављање и утврђивање 

градива. 

 

Програм предмета хармонија, у потпуности припрема ученике за даље школовање, с 

обзиром на то да  на нивоу високог образовања постоји предмет Анализа музичког дела 

у оквиру кога се изучава анализа дела (не писање задатака), обједињујући анализу 

музичких облика, контрапункта и хармоније.  

 

 

ПРОГРАМ КОНТРАПУНКТА 
 

Циљеви: 

 

 Сагледавање историјског развоја контрапункта; 

 Оспособљавање за усавршавање анализе и рада на вокалном контрапункту; 

 Оспособљавање за усавршавање анализе и рада на инструменталном контрапункту; 

 Упознавање са барокном инструменталном полифонијом. 

 

Задаци: 

 

 Развијање способностиза сагледавањем историјског развоја контрапункта; 



 Развијање способности анализе и рада на вокалном контрапункту; 

 Развијање способности разликовања врста имитације; 

 Развијање способности анализе и рада на инструменталном контрапункту; 

 Изучавање тоналног плана фуге; 

 Развијање способности анализе и рада на барокној инструменталној полифонији. 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Модуси– врсте и карактеристике;  

 Контрапунктска мелодија, кантус фирмус – аналитички; 

 Двогласни контрапункт вокалног стила;  

 Дисонанце и консонанце у двогласу;  

 Третман текста у вокалном контрапункту – аналитички; 

 Трогласни полифони став – карактеристике трогласног става – аналитички; 

 Певање трогласних примера из литературе; 

 Техника израде канона; аудио и писмена анализа; 

 Мелодика, ритмика и метрика инструменталног контрапункта; 

 Хармонска основа и стил барокне полифоније. Третман дисонанце у барокној 

полифонији; 

 Израда стилске мелодије барокно-полифоног типа, различитих ритмичких профила; 

 Двогласни инструментални полифони став; представљање хармонске основе 

двозвуцима. Хармонска анализа слободног двогласног става; 

 Израда слободног двогласног става; 

 Врста имитације у барокној полифонији– аналитички и практично; 

 Канон – врсте  и технике; анализа и практична израда у октави; 

 Обртајни контрапункт информативно; смисао и примена обртајног контрапункта. 

Секвенца у контрапунктским облицима– аналитички и практично. 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 70 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 Практична aнализа двогласне инвенције; 

 Практична израда двогласне инвенције;  

 Трогласна инвенција – аналитички; 

 Вишегласни инструментални став: Хармонске, мелодијске и ритмичке 

карактеристике вишегласног полифоног става – примери из литературе; 

 Фуга – Облик и тонални план фуге– аналитички; 

 Експозиција фуге – практично, трогласна; 

 Проширена експозиција и контра експозиција аналитички; 

 Међуставови у фуги. Спроводни и завршни део фуге – аналитички. Стрета и 

оргелпункт (педал); 

 Фуга са две или више тема (типови фуге – без улажења у појединости). Примена фуге; 

фугато (аналитички). 

   



Да би се карактер ренесансне полифоније приближио ученицима, неопходно је на 

почетку (уз методску јединицу „Основи вокалног контрапункта“) користити звучне 

илустрације, преслушати одломак мисе и бар један мотет Палестрине. Преслушавање 

одговарајуће литературе је неопходно спроводити и касније, нарочито приликом обраде 

текста, вишегласног става и вокалних полифоних облика (мотет). Истом циљу допринеће 

и певање задатака израђених или анализираних на часу, што је веома важно и за развој 

полифоног слуха. 

 

Барокна полифонија је ученицима ближа, с обзиром на то да је слушајуи свирају од 

почетка свог музичког образовања. Ипак, и овде ће звучне илустрације допринети бољем 

увиду у стилске особености барокне музике и пружити поузданију основу за практичан 

рад и за аналитичко сагледавање. 

 

Обрада полифоних секвенци захтева посебну пажњу и континуирану праксу, паралелно 

са савладавањем осталог програма, јер секвенце у полифонији чине важно „везивно 

ткиво“,чија добра израда и тумачење значајно утичу на квалитет целине. 

 

У деветом разреду тежиште је на прихватању модалности и, у везис тим, ученик треба 

да се оспособи да анализира композицију, да препозна модус, имитацију... Током другог 

полугодишта, ученик треба да буде спреман да разликује барокну од ренесансне музике 

по језику (модалност – тоналност), полифоним поступцима, стилу. У току првог 

полугодишта десетог разреда ученик треба да буде у стању да самостално напише једну 

двогласну инвенцију, а до краја другог полугодишта, експозицију трогласне фуге на 

задату тему.  

 

Врло је важно да све написане задатке и радове ученици  практично изведу. При раду на 

вокалном контрапункту обавезноје да ученици отпевају пример који се анализира. У 

десетом разреду је врло битно да написани двоглас (слободни двоглас, инвенцију...) 

одсвирају као гудачки дуо (или трио, квартет..). Све  задатке треба ианализирати и 

посветити им једнаку пажњу као и примерима из литературе уз планирање довољног 

броја часова потребних за обнављање и утврђивање градива. 

 

 

ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ  МУЗИКЕ СА УПОЗНАВАЊЕМ МУЗИЧКЕ 

ЛИТЕРАТУРЕ 
 

 

(СЕДМИ РАЗРЕД-  2 часа недељно, 72 часа годишње,ОСМИ РАЗРЕД- 2 часа 

недељно, 72 часа годишње , ДЕВЕТИ РАЗРЕД - 2 часа недељно, 74 часа годишње) 

 

Циљеви: 

 Рaзвиjaњe свeсти o знaчajу и улoзи музичкe умeтнoсти крoз рaзвoj цивилизaциje и 

друштвa;  

 Оспoсoбљaвaњe учeникa зa рaзликoвaњe oснoвних oдликa умeтнoсти 

рaзличитихцивилизaциja и културa крoз сaглeдaвaњe eлeмeнaтa музичких дeлa;  

 Оспoсoбљaвaњe учeникa зaуoчaвaњe рaзликa и сличнoсти измeну нaшe и других 

трaдициja и културa у дoмeну музикe; 

 Унaпрeђивaњe eстeтских критeриjумa кoд учeникa;  

 Пoдстицaњe, ствaрaњe и нeгoвaњeинтeрeсoвaњa, нaвикa и пoтрeбa зa слушaњe 

врeдних музичких oствaрeњa;  



Задаци: 

 Стицање знaњa o музици рaзличитих eпoхa; 

 Слушaњедела најзначајнијих представника музичких епоха; 

 Упoзнaвање и препознавање изрaжajних срeдстaвa музичкe уметностиу односу на 

њен развој и карактеристике музичких стилова; 

 Рaзликoвaњe музичких стилoвa; 

 Прeпoзнaвање нaзивa кoмпoзициja нaкoн њиховог слушaњa, кao и прeпoзнaвaњe и 

имeнoвaњeeлeмeнтaрних музичких eлeмeнaтa кojи сe oднoсe нa динaмику, тeмпo, 

oблик дeлa; 

 Фoрмирaње музичког укусакроз упоредну анализу дела која припадају различитим 

епохама и жанровима; 

 Повезивање карактеристика инструмента и његове улоге у дочаравању музичке 

експресије; 

 Рaзумeвање кoрeлaциje измeђу избoрa извoђaчкoг сaстaвa и сaдржaja музикe. 

 

Наставни програм систематизован је по историјско-стилским целинама у циљу стицања 

што ширег општег музичког образовања ученика, као и повезивања овог предмета са 

осталим стручним (музички облици, хармонија, контрапункт), као и шире 

општеобразовних предмета (српски језик и књижевност, историја, историја са 

историјом културе и цивилизације). Свака већа наставна јединица  мора бити пропраћена 

звучним, тј. слушним примерима, док највећи ствараоци морају бити и слушно и 

аналитички обрађени. У ту сврху, треба, увек,бирати најпопуларнија дела, ученицима 

доступна и једноставна за памћење. Неопходно је што више ученике ангажовати 

приликом слушања музике, користећи партитуре, ноте, ликовне или филмске, видео-

прилоге. Метода рада не треба да буде искључиво вербална и наративна, већ дијалошка, 

на основу прочитаног а и слушаног. Пожељно је да се користе различити тестови, за 

одређене стваралачке области или ликове, за упоређивање различитих области, стилова 

или жанрова.  

 

Овим наставним предметом потребно је развити љубав према музици, интересовање за 

посету концерата, активно слушање музике преко различитих средстава. За поједине 

области, могуће је урадити семинарске радове, читати их јавно и тиме развијати процес 

мишљења, повезивања, закључивања и развијати елементе писмености и изражавања. 

Посебну пажњу треба обратити на развој гудачких инструмената и на дела компонована 

за гудачке инструменте. 

 

 

ПРОГРАМ МУЗИЧКИХ ОБЛИКА 

 
 

( ДЕВЕТИ РАЗРЕД - 2 часа недељно, 74 часa годишње, ДЕСЕТИ РАЗРЕД - 2 часа 

недељно, 70 часова годишње) 

 

Измене: Горан Миљковић 

 

Важећи план и програм за предмет Музички облици носи одређене битне недостатке. 

Наиме, предвиђено је да се сви елементи форме као и највећи део музичких облика 

савладају већ у IX разреду што не оставља довољно времена за практичан рад и 

адекватно прихватање пређеног градива од стране ученика. С друге стране, план за X 



разред предвиђа понајвише простора за анализу конкретних дела чиме се ученици 

стављају у позицију да практичну анализу увежбавају тек на најсложенијим формама. 

Из горе наведених разлога предлог измене плана и програма за предмет Музички облици 

одликује битна прерасподела градива по разредима. 

 

Циљеви: 

 

 Упознавање елемената музичких облика. 

 Упознавање форми музичких облика. 

 Усавршавање способности за анализом форми музичких облика. 

 

Задаци: 

 

 Рад на способности разликовања елемената музичких облика. 

 Развијање способности самосталне анализе соло песме, ронда, варијација, свите, 

сонате, концерта. 

 Рад на анализи облика вокално-инструменталних форми. 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД  

 

Оперативни задаци 

 

Измене: Горан Миљковић 

 

1.Мотив, фигура и пасаж. 

2.Двотакт. 

3.Реченица. 

4.Период. 

5.Мотивски рад. 

6.Типови излагања. 

7.Улога компонената музике у облику. 

8.Облик песме. 

9.Сложена песма 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

 

Оперативни задаци 

Измене: Горан Миљковић 

 

1.Полифони облици. 

2.Тема с варијацијама. 

3.Рондо. 

4.Свита (информативно). 

5.Соната. 

6.Сонатни рондо 

 

Како би ученици усвојили одређене појмове и схватили њихову узајамну повезаност, да 

би им се олакшао приступ у анализи мањих и већих целина, као и сложенијих облика, 

неопходно је обратити пажњу на редослед и флексибилно приступити излагању садржаја 

појединих наставних јединица. 



 

Полазак од реченице и периода, као елемента музичког облика, а тек потом изучавање 

њихових структуралних, односно тематских елемената – двотакта и мотива, предлаже се 

зато што су ученицима реченица и период најближе и најлакше обухватне формалне 

целине, познате било кроз свирање музичке литературе, или кроз рад на хармонији, 

чијисе задаци углавном и постављају као реченице и периодичне целине, почев од учења 

каденце и полукаденце. 

 

Пожељно је да се посебна пажња посвети, управо, микро структури облика, јер њено 

темељно разумевање и аналитичко упознавање има пресудан значај за даље успешно 

сналажење и у сложенијим формалним целинама. У првојгодини учења овог предмета 

предвиђено је довољно времена за усвајање предвиђених садржаја. Највише часова је 

предвиђено за добро савладавање облика песме и сонате, као кључних, које чине основу 

многих музичких дела различитих жанрова, назива и намена. 

 

У вези с анализом не само ових облика посебно ваља нагласити потребу звучног приказа 

сваког анализираног примера, а никако на само његове визуелне, апстрактне анализе. 

 

Приликом анализе превасходно, треба користити слушне и нотне примере из гудачке 

литературе, као и извођачки лаке и фактурно прегледне клавирске композиције. 

 

Приликом обраде појединих наставних јединица потребно је да се ученицима објасне и 

неки појмови из области контрапункта. Повезивање са обликотворним чиниоцима 

хармоније (каденце, секвенце, тонални односи), управо, треба увек да указује на тесну 

узајамну повезаност трију музичких „дисциплина“ које су методски раздвојене у склопу 

музичког образовања. 

 

 

ПРОГРАМ НАЦИОНАЛНЕ  ИСТОРИЈЕ МУЗИКЕ 

 
 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 35 часова годишње 

 

Циљеви: 

 

 Оспособљавање на разликовању различитих музичких карактеристика у односу на 

временску динстанцу; 

 Корелација са осталим музичким преметима; 

 Сагледавање стваралаштва истакнутих композитора сваке епохе, са посебним 

акцентом на композиторе који су писали за гудачке инструменте; 

 Развој и усавршавање на познавању музичке литературе, са посебним акцентом на 

дела која су писана за гудачке инструменте; 

 Сагледавање српске народне музике првенствено на звучним примерима. 

 

Задаци: 

 

 Рад на разликовању различитих музичких карактеристика у односу на временску 

динстанцу; 

 Корелација са осталим музичким предметима; 



 Унапређивање способности за класификацију периода музичке историје; 

 Унапређивање знања о стваралаштву истакнутих композитора сваке епохе, нарочито 

стваралаштва композитора који су писали за гудачке инструменте; 

 Рад на ширењу познавања музичке литературе, нарочито дела за гудачке 

инструменте; 

 Унапређивање знања о српској народној музици, првенствено путем звучних 

примера. 

 

Наставни рограм је неопходно реализовати уз звучне примере. Осим предложених 

композиција, наставник може да изврши додатни, сопствени избор. Акценат треба дати 

превасходно слушању музике. Ученике треба упутити да користе сву расположиву 

литературу (Андреис, Цветко, Ђурић-Клајн: Хисторијски развој музичке културе у 

Југославији, Р. Цејовић: Југословенска историја музике, Властимир Перичић: Музички 

ствараоци у Србији Д. Големовић: Етномузикологија, уцбеник за средњу музичку школу; 

Дискографија наше народне музике, аудио и видео материјал) како би што боље 

препознали одлике музике у делима националних композитора. 

Дела за слушање у XX веку бирана су тако да представљају не само типична остварења 

одрећеног аутора већ су значајна као мећаши различитих стилских усмерења. Потребно 

је студиозније и дуже задржавати се на делима највећих стваралаца, која треба обрадити 

кроз анализу и приказ целокупног рада, као што су Мокрањац: Руковети или Коњовић: 

музичке драме. Подразумева се корелација са историјом музикеи науком о музичком 

фолклору. Уколико је могуће, користити видео-снимке и друге врсте презентације 

савремене музике (телевизијске емисије), посете фестивалима савремене музике, 

концертима. Начин проверавања треба да буде разноврстан – од наративног, кроз 

дијалог, сeминaрске рaдoве, кojи би пojeдину мaтeриjу прoдубили сa вишe aспeкaтa до 

aнaлитичкoг, истoриjскoг и сл. 

 

 

ПРОГРАМ КАМЕРНЕ МУЗИКЕ 
 

 

(СЕДМИ РАЗРЕД - 2 часа недељно, 72 часа годишње, ОСМИ РAЗРEД -2 часа 

недељно, 72 часа годишње, ДЕВЕТИ РАЗРЕД - 2 чaсa нeдeљнo, 74 чaсoвa гoдишњe, 

ДЕСЕТИ РAЗРEД - 2 чaсa нeдeљнo, 70 чaсoвa гoдишњe) 

 

Циљeви: 

 

 Рaзвиjaњe спoсoбнoсти кoмуницирaњa, диjaлoгa, oсeћaњa сoлидaрнoсти, eфикaснe 

сaрaдњe сa другимa и спoсoбнoсти зa тимски рaд; 

 Усaвршaвaњe спoсoбнoсти зa зajeдничко музицирaњe. 

 

Задаци/ оперативни задаци: 

 

 Рaд нa усaглaшaвaњу индивидуaлнoг сa групним музицирaњeм; 

 Рaд нa усaглaшaвaњу интoнaциje и aртикулaциje сa oстaлим члaнoвимa у групнoм 

рaду; 

 Рaд нa рaзвиjaњу спoсoбнoсти кoмуницирaњa, диjaлoгa и eфикaснe сaрaдњe сa другим 

члaнoвимa. 

 



Прeдмeт кaмeрнa музикa je у тeснoj вeзи сa главним прeдмeтом и читaњeм с листa што 

трeбa имaти у виду приликoм плaнирaњa прoгрaмa кaкo би сe oствaрилa успешна 

кoрeлaциja сa нaвeдeним дисциплинaмa кoje сa oвим прeдмeтом чинe целину. 

У настави камерне музике могу се формирати ансамбли дуо, трио, квартет, квинтет 

односно састави са највише до пет ученика. Камерне саставе могу чинити како ученици 

истог разреда тако и ученици различитих разреда. Сматра се да камерна музика спада у 

најсложенији вид музицирања. Имајући то у виду, препоручљиво је да ученик практично 

упозна ову врсту музицирања што пре, а као редован предмет обавезан је од IV разреда. 

Веома је важно да се изврши избор таквих дела која неће бити ван домашаја техничких 

и музичких могућности чланова ансамбла, јер би се у противном постигао супротан 

ефекат. Чланови ансамбла треба да буду на приближном нивоу, што се тиче музичке 

зрелости.  

Програм се формира индивидуално према могућностима ученика и врсти ансамбла. 

Захтевност и специфичност програма одређује предметни наставник у складу са 

програмским садржајем, поштујући при томе поступност у савладавању градива. 

Нa чaсoвимa, наставник даје упутствo зa вeжбaњe, укaзује нa oдрeђeну прoблeмaтику и 

њeнo рaзрeшaвaњe. Као специфичан вид учења је и индивидуално, односно групно 

извођачко искуство које пружи мoгућнoст прoвeрe кoликo, штa и кaкo je урaђeнo и у ком 

правцу треба наставити у процесу заједничког музичког сазревања. Кaкo су извођачке 

мoгућнoсти као и посвећеност вeжбaњу ученика који су чланови камерног ансамбла 

индивидуaлни, то је и начин решавања музичких захтева на часовима кaмeрне музике 

комбинација индивидуалног и колектовног приступа. Приликом рада, педагог треба да 

инситира првенствено на интонацији, ритмичкој усклађености, култури звука, на 

уједначеном излагању музичких идеја аутора, као и на приближавању и упознавању 

ученика са стилским одликама различитих епоха. 

Поступност од једноставних дела и форми камерног музицирања ка сложенијим (дуо, 

трио – соната, квартет, квинтет ...) представља изузетно важан сегмент у настави камерне 

музике, као и развијање активног стваралачког односа ученика према тим делима. 

Ученике треба у оквиру камерних ансамбала, ангажовати што чешће на различитим 

нивоима јавних манифестација школе како би стекли слободу и изражајност у извођењу 

музичких дела. 

 

 

ПРОГРАМ ОРКЕСТРА 
 

 

(СЕДМИ и ОСМИ РАЗРЕД– 4 чaсa нeдeљнo, 144 чaсa гoдишњe, ДЕВЕТИ РАЗРЕД – 4 

чaсa нeдeљнo, 148 чaсoвa гoдишњe, ДЕСЕТИ РАЗРЕД – 4 чaсa нeдeљнo, 140 часова 

годишње ) 

 

Циљеви: 

 

 Развијање способности ученика за групно музицирање; 

  Усавршавање способности да се индивидуално извођење подреди потребама 

групног; 

 Развијање перцепције слушања осталих чланова оркестра, посебно вођа деоница; 

 Развијање жеље за свирањем у оркестру. 

 

Задаци/ оперативни задаци: 

 



 Рад на оспособљавању за даље оркестарско музицирање; 

 Усаглашавање индивидуалног са групним музицирањем; 

 Усаглашавање интонације и артикулације са осталим члановима у групном раду; 

 Оспособљавање за даљи рад и школовање у оквиру наставе групног музицирања. 

 

У школи се формира оркестар основне школе. Уколико нема ученика IV, V и VI разреда 

који свирају виолу, замењују их ученици који свирају деоницу треће виолине 

(аранжирану деоницу виоле), а оркестар средње школе укључује све ученике од VII до 

X разреда. Пре него што се пређе на увежбавање деоница, ритмичко и интонативно 

усклађивање, фразирање и динамичку обраду, врши се усклађивање прстореда, потеза и 

расподеле гудала. Ради квалитетнијег и бржег савладавања програма, препоручљиво је 

да наставници инструмената и читања с листа са ученицима прочитају и технички обраде 

деонице које се изводе на часовима оркестра. 

 

Веома је важно да се програм добро одабере, да буде музички квалитетан, за ученике 

користан и занимљив, а технички доступан. Успешно извођење пред публиком, на 

јавним приредбама школе, најбољи је подстрек младим музичарима код којих треба да 

се развије љубав према овом предмету. 

 

Посебан акценат треба ставити на дела за соло инструмент, уз пратњу гудачког оркестра. 

При томе, треба пружити шансу што већем броју ученика да изађе пред оркестар и 

одсвира композицију за соло инструмент уз пратњу оркестра. У том смислу, такве 

композиције треба да имају предност над осталим композицијама у школском плану и 

програму. Обзиром на јавну делатност школе и учествовање на такмичењима, недељни 

фонд часова овог предмета може бити и већи од планираног броја часова наставним 

планом. 

 

 

ПРОГРАМ ЧИТАЊА С ЛИСТА 
 

 

( СЕДМИ РАЗРЕД - 1 чaс нeдeљнo, 36 чaсoвa гoдишњe, ОСМИ РAЗРEД - 1 чaс 

нeдeљнo, 36 чaсoвa гoдишњe, ДЕВЕТИ РАЗРЕД - 1 чaс нeдeљнo, 37 чaсoвa гoдишњe,, 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД - 1 чaс нeдeљнo, 35 чaсa гoдишњe) 

 

Циљ: 

 

 Сaвлaдaвaње вeштинe брзoг и тeчнoг читaњa нoтнoг тeкстa; 

 Упoзнaвaњa учeникa сa инструмeнтaлнoм литeрaтурoм. 

 

Задаци: 

 

 Упознавање ученика са основним принципима и проблематиком читања са листа, 

као и различитим начинима и техникама читања с листа; 

 Оспособљавање ученика да после краће визуелне анализе успешно прочита задати 

нотни текст, поштујући све задате параметре (тоналитет, темпо, динамику, 

артикулацију, ритам итд.); 

 Оспособљавање ученика за анализу текста и развијање способности да унапред 

види нотни текст; 

 Развијање општег познавања музичке литературе, посебно гудачке. 



 

Предмет читање с листа има за циљ сaвлaдaвaње вeштинe брзoг и тeчнoг читaњa нoтнoг 

тeкстa кроз упoзнaвaње учeникa сa инструмeнтaлнoм литeрaтурoм на нивоу захтева 

постојећих програма главног предмета и оркестарског материјала примереног техничким 

захтевима одређеног узраста. Реализација задатака доприноси стицању вештине 

сагледавања текста у целини, а самим тим и бржем напредовању на свим извођачким 

предметима. 

 

Програм предмета читање с листа за IV, V и VI разред базира се и проистиче из 

програма главног предмета, односно инструмента као и оркестра и камерне музике. За 

овај узраст ученика, програм је базиран на лакшим композицијама уз поштовање 

принципа поступности у савладавању програма. 

 

Читање с листа је обавезан предмет за све ученике од IV до X разреда, а за све ученике 

су предвиђене две провере знања у виду колоквијума и завршних испита. Нaстaвa се 

изводи у пaрoвимa кaкo би eфeкaт наставе биo штo бољи. Знaњa стeчeнa нa чaсoвимa 

oвoг прeдмeтa трeбa дa oмoгућe учeнику њихoву нajширу примeну у прaкси. 

 

Наставу читања с листа треба започети најједноставнијим вежбама, етидама или 

композицијама које се обрађују у нижим разредима. Најважније је инсистирати на 

континуираном кретању кроз текст, без прекида или задржавања. Треба инсистирати на 

томе да ритам буде изведен без грешке, пулс буде уједначен – у темпу у ком се могу 

извести претходни захтеви. Погрешно одсвиране ноте могу се толерисати и због њих не 

треба прекидати читање. Пре почетка свирања треба прегледати текст (предзнаци и такт). 

Када се код ученика учврсти способност непрекидног кретања кроз композицију и 

потпуног правилног ритмизирања, могу му се поставити детаљнији захтеви у вези са 

темпом, као и са комплетним музичким изражавањем (фразирање, динамика, 

артикулација, боја итд.). 

 

Опсег читаног текста треба постепено ширити. Настава подразумева и упутства за 

вежбање, указивање на одређену проблематику  која се среће у музичкој литератури и 

како је решити и превазићи. Пракса треба да омогући ученику брже сналажење кроз 

непознат музички текст било да се ради о камерној или оркестарској музици. 

 

У седам година (од IV до X разреда) обуке на овом предмету, техника „прима виста“ 

треба да буде рутинска и уобичајена процедура, као саставни и неодвојиви део културе 

ученика који је спреман да настави своје даље школовање на неком од музичких 

факултета. 

 

Поред већ наведених предмета, читање с листа је уско повезан и са осталим 

предметима, као што су солфеђо, теорија музике, хармонија, контрапункт, музички 

облици и историја музике. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ ОСНОВНОГ НИВОА ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

 

 
ПРОГРАМ СВЕТА ОКО НАС   

 

Циљ наставног предмета свет око нас јесте да ученици упознају себе, своје окружење и 

развију способности за одговоран живот у њему.  

Задаци наставног предмета свет око нас су: 

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање основних појмова о непосредном природном и друштвеном окружењу и 

повезивање тих појмова;  

 развијање основних елемената логичког мишљења;  

 очување природне дечје радозналости за појаве у окружењу и подстицање 

интересовања и способности за упознавање појава кроз активне истраживачке 

делатности; 

 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

 интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и 

друштва;  

 стицање  елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље учење; 

 усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања и 

рационалног коришћења и дограђивања; - развијање свести о потреби и 

могућностима личног учешћа и доприноса у заштити животне средине и одрживом 

развоју. 

 

ПРВИ РАЗРЕД  

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Задаци: 

 

 развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, 

класификовање, именовање; 

 формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;  

 подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивноразвојним 

способностима; 

 подстицање и развијање истраживачких активности деце;  

 подстицање уочавања једноставних узрочно-последичних веза, појава и процеса, 

слободног исказивања својих запажања и предвиђања;  

 решавање једноставних проблем-ситуација кроз огледе, самостално и у тиму; 

 развијање одговорног односа према себи и окружењу и уважавање других; 

 разумевање чињенице да је човек део природе и да својим поступцима утиче на 

природу, као и развијање способности препознавања човековог утицаја на здравље 

и животну средину. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

 



Задаци: 

 

 развијање техника сазнајног процеса: посматрање, уочавање, упоређивање, 

класификовање, именовање; 

 формирање елементарних научних појмова из природних и друштвених наука;  

 подстицање дечијих интересовања, питања, идеја и одговора у вези са појавама, 

процесима и ситуацијама у окружењу у складу са њиховим когнитивноразвојним 

способностима; 

 подстицање и развијање истраживачких активности деце;  

 подстицање уочавања узрочно-последичних веза, појава и процеса, на основу 

различитих параметара; 

 описивање и симулирање неких појава и моделовање једноставних објеката у свом 

окружењу;  

 слободно исказивањe својих запажања и предвиђања и самостално решавање 

једноставних проблем-ситуација;  

 развијање различитих социјалних вештина и прихватање основних људских 

вредности за критеријум понашања према другима; 

 

ПРОГРАМ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА 

 

Циљ наставног предмета природа и друштво јесте упознавање себе, свог природног и 

друштвеног окружења и развијање способности за одговоран живот у њему. 

  

Задаци овог наставног предмета су:  

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање основних појмова о природном и друштвеном окружењу и повезивање 

тих појмова; - развијање основних елемената логичког мишљења;  

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења; 

 оспособљавање за самостално учење и проналажење информација;  

 интегрисање искуствених и научних сазнања у систем појмова из области природе и 

друштва;  

 стицање  елементарне  научне писмености  и стварање основа за даље учење;  

 усвајање цивилизацијских тековина и упознавање могућности њиховог чувања, 

рационалног коришћења и дограђивања;  

 развијање еколошке свести и разумевање основних елемената одрживог развоја.  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Задаци: 

 

 развијање способности запажања основних својстава објеката, појава и процеса у 

окружењу и уочавање њихове повезаности;  

 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука;  

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу, завичају 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упознавање 

окружења;  

 развијање основних елемената логичког мишљења;  



 стицање елементарне научне писмености, њена функционална применљивост и 

развој процеса учења;  

 оспособљавање за сналажење у простору и времену;  

 разумевање и уважавање сличности и разлика међу појединцима и групама; 

 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у непосредном 

окружењу;  

 развијање одговорног односа према себи, окружењу и културном наслеђу.   

 

 
ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часова годишње 

 

Циљеви и задаци: 

 развијање основних научних појмова из природних и друштвених наука; 

 развијање основних појмова о ширем природном и друштвеном окружењу –завичају 

и домовини; 

 развијање радозналости, интересовања и способности за активно упо-знавање 

окружења; 

 развијање способности запажања основних својстава материјала, објеката, појава и 

процеса у окружењу и уочавање њихове повезаности; 

 развијање елемената логичког мишљења; 

 стицање елементарне научне писмености, њена функционална примен-љивост и 

развој процеса учења; 

 оспособљавање за сналажење у простору и времену; 

 разумевање и уважавање различитости међу појединцима и групама; 

 коришћење различитих социјалних вештина, знања и умења у комуникацији и 

другим интеракцијским односима; 

 развијање одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

 чување националног идентитета и уграђивање у светску културну баштину. 

 

 

ПРОГРАМ СРПСКОГ  ЈЕЗИКА 

 

Циљ наставе српског језика јесте да се ученици оспособе да решавају проблеме и задатке 

у новим и непознатим ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са 

другима, развију мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као 

и да овладају основним законитостима српског књижевног језика, на којем ће се усмено 

и писмено правилно изражавати, да упознају, доживе и оспособе се да тумаче одабрана 

књижевна дела, позоришна, филмска и друга уметничка остварења из српске и светске 

баштине.  

 

Задаци наставе српског језика:  

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе српског језика сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе 

српског језика буду у пуној мери реализовани; 

 развијање љубави према матерњем језику и потребе да се он негује и унапређује;  

 описмењавање ученика на темељима ортоепских и ортографских стандарда српског 

књижевног језика;   

 поступно и систематично упознавање граматике и правописа српског језика;  



 упознавање језичких појава и појмова, овладавање нормативном граматиком и 

стилским могућностима српског језика;  

 оспособљавање за успешно служење књижевним језиком у различитим видовима 

његове усмене и писмене употребе и у различитим комуникационим ситуацијама 

(улога говорника, слушаоца, саговорника и читаоца);  

 развијање осећања за аутентичне естетске вредности у књижевној уметности;  

 развијање смисла и способности за правилно, течно, економично и уверљиво усмено 

и писмено изражавање, богаћење речника, језичког и стилског израза;  

 увежбавање и усавршавање гласног читања (правилног, логичког и изражајног) и 

читања у себи (доживљајног, усмереног, истраживачког);  

 оспособљавање за самостално читање, доживљавање, разумевање, свестрано 

тумачење и вредновање књижевноуметничких дела разних родова и врста;  

 упознавање, читање и тумачење популарних и информативних текстова из 

илустрованих енциклопедија и часописа за децу;  

 поступно, систематично и доследно оспособљавање ученика за логичко схватање и 

критичко процењивање прочитаног текста;  

 развијање потребе за књигом, способности да се њоме самостално служе као извором 

сазнања; навикавање на самостално коришћење библиотеке (одељењске, школске, 

месне); поступно овладавање начином вођења дневника о прочитаним књигама;  

 поступно и систематично оспособљавање ученика за доживљавање и вредновање 

сценских остварења (позориште, филм);  

 усвајање основних теоријских и функционалних појмова из позоришне и филмске 

уметности;  

 упознавање, развијање, чување и поштовање властитог националног и културног 

идентитета на делима српске књижевности, позоришне и филмске уметности, као и 

других уметничких остварења;  

 развијање поштовања према културној баштини и потребе да се она негује и 

унапређује;  

 навикавање на редовно праћење и критичко процењивање емисија за децу на радију 

и телевизији;  

 подстицање ученика на самостално језичко, литерарно и сценско стваралаштво;  

 подстицање, неговање и вредновање ученичких ваннаставних активности 

(литерарна, језичка, рецитаторска, драмска, новинарска секција и др.);  

 васпитавање ученика за живот и рад у духу хуманизма, истинољубивости, 

солидарности и других моралних вредности;  

 развијање патриотизма и васпитавање у духу мира, културних односа и сарадње међу 

људима.  

 

ПРВИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 усвајање правилног изговарања гласова, гласовних скупова, речи и реченица;  

 савладавање технике читања и писања на ћириличком писму;  

 навикавање на употребу књижевног језика у говору и писању;  

 формирање навике за читко, уредно и лепо писање;  

 поступно увођење у доживљавање и разумевање књижевних текстова;  

 уочавање врста књижевних дела према захтевима програма;  



 усвајање основних књижевнотеоријских и функционалних појмова према захтевима 

програма;  

 оспособљавање за усмено и писмено препричавање, причање и описивање према 

захтевима програма.  

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 уочавање и схватање реченице као основне језичке категорије; препознавање и 

разумевање главних реченичних делова;  

 упознавање са фонетским и морфолошким појмовима према захтевима програма;  

 савладавање нових програмских захтева из правописа;  

 овладавање техником читања и писања латиницом;  

 мотивисање, подстицање и усмеравање на читање лектире;  

 увежбавање читања наглас; усавршавање читања у себи у функцији тумачења текста;  

 уочавање и тумачење битних чинилаца текста према захтевима програма;  

 симултано усвајање књижевних и функционалних појмова;  

 овладавање основним облицима језичког изражавања и даља усавршавања и 

неговање језичке културе;  

 систематско и доследно реализовање програмираних и њима сличних вежбања у 

говору и писању.  

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД  

5 часова недељно, 185 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 овладавање техником читања и писања на оба писма; 

 савладавање просте реченице (појам, главни делови); 

 стицање основних појмова о именицама, придевима и глаголима; 

 постепено увођење у тумачење основне предметности књижевног дела (осећања, 

догађаји, радње, ликови, поруке, језичко-стилске карактеристике); 

 овладавање усменим и писменим изражавањем према захтевима програма 

(препричавање, причање, описивање, извештавање); 

 постепено упознавање методологије израде писменог састава. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 часова  годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 проширивање знања о простој реченици и њеним деловима; 

 савладавање основних појмова о променљивим и непроменљивим речима; 

 оспособљавање за изражајно читање и казивање; 

 поступно оспособљавање ученика за самостално тумачење основне предметности 

књижевног текста и сценских дела (осећања, фабула, радња, ликови, поруке, 

стилогеност сценског израза); 



 навикавање на сажето и јасно усмено и писмено изражавање према захтевима 

програма; 

 савладавање основа методологије израде писмених састава. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

4 часа недељно, 148 годишње  

 

Оперативни задаци: 
 проверавање и систематизовање знања стечених у претходним разредима;  

 овладавање простом реченицом и њеним деловима; 

 појам сложене реченице; 

 увођење ученика у појам променљивости и непроменљивости врста речи; 

 стицање основних знања о именицама, значењима и функцијама падежа; 

 стицање основних знања о именичким заменицама и бројевима; 

 стицање основних знања о глаголима (видовима и функцијама); 

 оспособљавање ученика за уочавање разлике у квантитету акцента; 

 савладавање елемената изражајног читања и казивања текстова, одређених 

програмом; 

 увођење ученика у тумачење мотива, песничких слика и изражајних средстава у 

лирској песми; 

 увођење ученика у структуру епског дела, с тежиштем на књижевном лику и 

облицима приповедања; 

 увођење ученика у тумачење драмског дела, са тежиштем на драмској радњи и 

лицима; 

 оспособљавање ученика за самостално, планско и економично препричавање, 

причање, описивање, извештавање, те за обједињавање разних облика казивања 

(према захтевима програма).  

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 увођење ученика у грађење речи; 

 упознавање са гласовним системом; 

 упознавање гласовних алтернација, њихово уочавање у грађењу и промени рeчи; 

 утврђивање знања о значењу и функцији придевских заменица; 

 стицање основних знања о грађењу и значењима глаголских облика (футур II; 

имперфекат; плусквамперфекат; императив; потенцијал; трпни глаголски придев; 

глаголски прилози); 

 проширивање знања о сложеној реченици; 

 оспособљавање ученика за уочавање разлике између дугих акцената; 

 оспособљавање за уочавање и тумачење узрочно-последичних веза у уметничком 

тексту, за исказивање властитих судова и закључака приликом анализе текста и у 

разним говорним ситуацијама; 

 развијање способности за уочавање и тумачење емоција, мотива и песничких слика у 

лирском тексту; 

 постепено упознавање структуре основних облика усменог и писменог изражавања – 

према захтевима програма. 

 



СЕДМИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 108 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 даље усвајање ортоепске, ортографске, граматичке, лексичке и стилске норме  

 српског језика; 

 разликовање акцената по квантитету и интонацији; 

 даље овладавање знањима из граматике, стилистике, лексикологије, историје  

 књижевног језика, дијалектологије; 

 развијање позитивног односа према дијалектима (свом и другима), као и потребе  

 да се усваја, негује и развија књижевни језик; 

 систематизација и проширивање знања о врстама речи и граматичким категоријама 

променљивих речи; 

 систематизација и проширивање знања о реченичним члановима; 

 напоредни односи међу реченичним члановима; 

 појам синтагме и састав именичке синтагме; 

 појам актива и пасива; 

 напоредни односи међу независним предикатским реченицама у оквиру 

комуникативне реченице; 

 осамостаљивање за анализу лирских, епских и драмских дела; 

 информативно читање и упућивање ученика у читање „с оловком у 

руци”(подвлачење, обележавање, записивање); 

 развијање критичког односа према језику и садржини текстова из свакодневног 

живота; 

 формирање критеријума за самосталан избор, анализу и процену уметничких дела 

приступачних овом узрасту; 

 систематизација знања о књижевнотеоријским појмовима; 

 обнављање  и систематизовање знања из свих подручја. 

 

 

ПРОГРАМ ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА 

 

 

Циљ наставе страног језика je да оспособи ученика да на страном језику комуницира 

на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног 

окружења. 

 

Задаци наставе страног језика од првог до четвртог разреда су да: 

 

 подстакне потребу за учењем страних језика; 

 подстакне развијање комуникативних вештина;  

 подстакне развијање способности и метода учења страног језика; 

 подстакне развијање свести о сопственом напредовању ради јачања мотивације за 

учење језика; 

 олакша разумевање других и различитих култура и традиција; 

 стимулише машту, креативност и радозналост; 

 подстиче употребу страног језика у личне сврхе и из задовољства. 

 

 



ПРВИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 

 препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

 разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

 разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа. 

Усмено изражавање 

Ученик треба да: 

 разговетно изговара гласове, коректно акцентује речи, поштује ритам и интонацију 

при спонтаном говору; 

 даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову 

помоћ; 

 описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 

 репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

 реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

 поставља једноставна питања; 

 изражава допадање и недопадање; 

 учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 

 поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 

Знања о језику2 

 

 препознаје шта је ново научио; 

 схвата значај познавања језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

 

                                                
2Под знањем о језику подразумева се функционално знање, односно способност ученика да 

језичке структуре правилно употреби у датој комуникативној ситуацији.  



Ученик треба да: 

 препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

 разуме вербални садржај уз помоћ облика невербалне комуникације; 

 разуме краће дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа. 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да: 

 препознаје слова, написане речи и кратке просте реченице у вези са познатим 

појмовима; 

 разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова (једна до две 

реченице) о познатим темама. 

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију при 

спонтаном говору и читању; 

 даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову 

помоћ; 

 описује кратким и једноставним исказима себе и друге у познатим ситуацијама; 

 репродукује, сам или у групи, кратке рецитације и бројалице и пева познате песмице. 

 

Интеракција 

Ученик треба да: 

 реагује вербално и невербално на упутства и постављена питања; 

 поставља једноставна питања; 

 изражава допадање и недопадање; 

 учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.); 

 поставља питања и тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 

Знања о језику 

 

Ученик треба да: 

 препознаје шта је ново научио; 

 схвата значај познавања језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације   (нпр. 

форме учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 



 препознаје гласове (посебно оне којих нема у матерњем језику) у говорном ланцу, 

акценат, ритам и интонацију; 

 разуме кратке дијалоге, приче и песме о познатим темама, које чује уживо, или са 

аудио-визуелних записа; 

 разуме и реагује, на одговарајући начин, на кратке усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство итд.). 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да: 

 препознаје слова, написане речи и реченице које је усмено већ усвојио и поштује 

правописне знаке приликом читања; 

 разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим 

темама. 

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

 даје основне информације о себи и свом окружењу, самостално и уз наставникову 

помоћ; 

 описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, користећи усвојене речи 

и реченичне моделе. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 поштујући правопис преписује, допуњава и пише речи и краће реченице у вези са 

познатим писаним текстом или визуелним подстицајем; 

 пише своје личне податке (име, презиме и адресу); 

 прави спискове са различитим наменама  (куповина, прослава рођендана, обавезе у 

току дана...); 

 допуњава честитку. 

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

 размењује са саговорницима неколико основних исказа у вези са конкретном 

ситуацијом; 

 размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену; 

 учествује у комуникацији (у пару, у групи, итд.); 

 препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

 

Знања о језику 

 

Ученик треба да: 

 препознаје шта је ново научио; 

 схвата значај познавања језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 



 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 

 разуме општи садржај кратких и прилагођених текстова после неколико слушања; 

 разуме краће дијалоге (до пет реплика/питања и одговора), прилагођене приче и 

песме у оквиру тема предвиђених програмом, које чује уживо, или са аудио-

визуелних записа и адекватно реагује на појединачне делове усмених порука 

издвајајући битне информације (датум, време, место, особе, количину...); 

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством 

и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из непосредне 

прошлости и планови за будућност итд.). 

   

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да: 

 разуме краћи текст (до 50 речи), написане речи и реченице састављене углавном од 

познатих језичких елемената (речи и језичке структуре предвиђене програмом); 

 разуме основна значења кратких писаних и илустрованих текстова о познатим 

темама; 

 разуме и реагује, на одговарајући начин, на писане поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу (позив на игру, заповест, упутство, догађај из 

непосредне прошлости и планови за будућност итд.). 

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 разговетно изговара гласове, акцентује речи, поштује ритам и интонацију; 

 самостално даје информације о себи и окружењу; 

 описује у неколико реченица познату радњу или ситуацију, препричава општи 

садржај прочитаног или саслушаног текста, користећи усвојене језичке елементе и 

структуре. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 допуњава и пише реченице и краће текстове (до 5 реченица, односно 20 речи), према 

моделу или у вези са познатим текстом или визуелним подстицајем, користећи 

познате тематске и језичке елементе; 

 препричава текст, пише честитку или разгледницу, поруку, позивницу и др.; 

 попуњава формулар или пријаву (име, презиме, улица и број, место ипоштански број, 

датум рођења). 

 

Интеракција 



 

Ученик треба да: 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује 

исказе у вези са контекстом учионице, активностима у учионици, свакодневним 

активностима и договорима (у садашњости и будућности), као и догађајима из 

непосредне прошлости; 

 размењује информације о хронолошком и метеоролошком времену; 

 учествује у комуникацији (у пару, у групи итд.) поштујући социокултурне норме 

комуникације (тражи реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге...); 

 препознаје кад нешто не разуме, поставља питања и тражи разјашњења. 

 

Знања о језику 

 

Ученик треба да: 

 препознаје и користи предвиђене граматичке садржаје (глаголска времена: садашње, 

прошло и будуће време у јасно контекстуализованим структурама, односно без 

теоријског објашњавања и инсистирања на апсолутној граматичкој тачности); 

 поштује ред речи у реченици; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Циљ наставе страног језика je да оспособи ученика да на страном језику комуницира 

на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог непосредног 

окружења и сфере интересовања. 

 

Задаци наставе страног језика од петог разреда су: 

1. развијање сазнајних и  интелектуалних  способности   ученика,  његових 

хуманистичких, моралних и естетских ставова;  

2. стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и 

према сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости 

и навикавање на отвореност у комуникацији; 

3. стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 

4. оспособљавање ученика за усмену и писану, односно вербалну и 

невербалну комуникацију и споразумевање са људима из других земаља,  

у складу са специфичностима језика који учи. 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 



 разуме краће дијалоге (до седам реплика/питања и одговора), приче и песме о темама  

предвиђеним  наставним  програмом,  које  чује  уживо,  или  са  аудио- визуелних 

записа; 

 разуме   општи   садржај   и   издвоји   кључне   информације   из   краћих   и 

прилагођених текстова после два-три слушања; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством 

и са активностима на часу (позив на игру или неку групну активност, заповест, 

упутство, догађај из непосредне прошлости, планови за блиску будућност, 

свакодневне активности, жеље и избори, итд.). 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да: 

 разуме краће текстове (до 80 речи), који садрже велики проценат познатих језичких 

елемената, структуралних и лексичких, а чији садржај је у складу са развојним и 

сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима ученика; 

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ 

програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним 

местима итд.) користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом. 

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

и са степеном формалности говорне ситуације; 

 поред информација о себи и свом окружењу, описује, у неколико реченица, познату 

радњу или ситуацију у садашњости, прошлости и будућности, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 препричава и интерпретира у неколико реченица садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова на теме предвиђене наставним програмом, користећи познате 

језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке структуре); 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове (допадање, недопадање,  

итд.),  користећи  познате  језичке  елементе  (лексику  и морфосинтаксичке 

структуре). 

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

 у  стварним   и   симулираним   говорним   ситуацијама   са   саговорницима размењује 

исказе у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама предвиђеним  

наставним  програмом  (укључујући  и  размену  мишљења  и  ставова према стварима, 

појавама, користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику); 

 учествује  у  комуникацији  и  поштује  социокултурне  норме  комуникације (тражи 

реч, не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд). 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 



 пише реченице и краће текстове (до 50 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем; 

 издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао; 

 користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту, и сл.). 

 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

 

Ученик може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту 

(песма, скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална 

средства изражавања (цртежи, моделирање, глума). 

 

Знања о језику и стратегије учења 

 

Ученик треба да: 

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине; користи 

језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа  у  језичким активностима; 

 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика који учи; 

 разуме значај употребе интернационализама; 

 примењује компензационе стратегије тако што: 

 усмерава пажњу, пре свега, на оно што разуме; 

 покушава да одгонетне значење на основу контекста и проверава питајући неког ко 

зна (друга, наставника, итд); 

 обраћа пажњу на речи/изразе који се више пута понављају, као и на наслове и 

поднаслове у писаним текстовима; 

 обраћа  пажњу  на  разне  невербалне  елементе  (гестови,  мимика,  итд. у усменој 

комуникацији; илустрације и други визуелни елементи у писаним текстовима); 

 размишља да ли је одређена реч коју не разуме слична некој која постоји у матерњем 

језику; 

 тражи значење у речнику; 

 покушава да употреби познату реч приближног значења уместо непознате (нпр. 

аутомобил уместо возило); 

 покушава да замени или допуни исказ или део исказа адекватним гестом/мимиком; 

 уз помоћ наставника, континуирано ради на усвајању и примени општих стратегија 

учења (генерализација, индукција, дедукција, инференција и позитивни трансфер). 

 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим уколико 

ученици на њима не инсистирају. Њихово познавање се евалуира и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем комуникативном контексту, без инсистирања на 

експлицитном познавању граматичких правила. 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 



1. Именице – рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења, уколико ученици 

на њима не инсистирају) 

а) Бројиве и небројиве именице: rain, water, season, year; 

б) Множина именица на -y, -f, -fe: body, bookshelf, wife. Неправилна множина именица: 

feet, people, mice. Синкретизам једнине и множине: sheep, fish; 

в) Саксонски генитив са именицом у множини (правилна и неправилна множина) a girls' 

basketball team, the men's tennis championship. 

 

2. Члан 

а)  Неодређени члан, у изразима: have a party, go for a walk, ride a bicycle; 

б) Одређени члан 

– уз називе музичких инструмената: play the guitar, 

– у изразима: go to the seaside / to the mountains, 

– разлика  између одређеног и неодређеног члана у ширем контексту – My brother is a 

football player and he is the captain of the school football team. 

в) Нулти члан 

– уз доба дана: at noon, at midnight, 

– годишња доба: in spring, in summer, 

– уз називе спортова: play football, do gymnastics, 

– у изразима go on foot / by bus, go to school, go to bed, at home. 

 

3. Придеви – рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења, уколико ученици 

на њима не инсистирају) 

а)  Придеви са наставцима -ed и -ing (interesting - interested); 

б) Придеви који  изражавају националну припадност (Canadian, British, Chinese, French, 

Greek); 

в) Поређење придева: 

– аналитички компаратив и суперлатив: more expensive, the most dangerous, 

– неправилно поређење придева (good / bad; much / many). 

 

4. Заменице – рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико ученици 

на њима не инсистирају) 

a) Објекатски облик личних заменица – ask me, listen to him / her, tell us, write them, down; 

б) Присвојне заменице mine, yours, his / hers. 

 

5. Детерминатори some, any, no. 

 

6. Предлози – рецептивно и продуктивно (без граматичких објашњења уколико ученици 

на њима не инсистирају) 

а) позиција у простору: on, under, next to, in front of, in, at, between, behind, opposite 

б) правац кретања – to, towards, over, away, from, into 

в) време – at 10, on the fourth of July, in March, in 1941 

г) доба дана, годишње доба – in the morning, at noon, in spring 

д) порекло – from England 

ђ) средство – with a pen, by bus 

е) намена – for children, for painting. 

 

7. Глаголи 

а) Разлика између The Present Simple Tense и The Present Continuous Tense. 



б) The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола, потврдни, 

упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно. 

в) The Present Perfect правилних и најфреквентнијих неправилних глагола уз прилоге 

just, ever, never. 

г) The Future Simple и BE GOING TO. 

д) Модални глаголи 

– can, could – значење способности, 

– mustn't – изражавање забране, 

– can, can't, must, mustn't – исказивање правила понашања. 

е) Најфреквентнији препозициони глаголи look at, listen to, put on, find out, talk to, sit 

down, get up, get in. 

г) Конструкција I like swimming; I am crazy about driving. 

 

8. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) за време – yesterday, last week / year, ago; tomorrow, 

б) за место и правац кретања – beside, by, upstairs / downstairs; to, 

в) за начин – well, 

г) за  учесталост,  са  посебним  нагласком  на  позицију  ове  врсте  прилога  у реченици 

every day, often, once, twice, three times, sometimes, often, usually. 

 

9. Бројеви  – Прости бројеви до 1000. Редни бројеви до 30. Године. 

 

10. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно) 

а) које захтевају одговоре да/не; 

б) са упитним речима where, when, who, what, how, why, how many, much. 

 

11. Везници and, but, or, first, then, after, because. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД  

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама се постепено проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да:  

 разуме дијалоге ( до 10 реплика/питања и одговора ), приче,  друге врсте текстова и 

песме о темама, садржајима и комуникативним функцијама предвиђеним наставним 

програмом, које чује уживо, или са аудио-визуелних записа; 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације из прилагођених текстова 

после два-три слушања; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на  усмене поруке у вези са личним искуством 

и са активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из 

непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље 

и избори, итд.). 

 

Разумевање писаног текста 



 

Ученик треба да: 

 разуме текстове (до 150 речи), који садрже претежно познате језичке елеменате, а 

чији садржај је у складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и 

интересовањима ученика; 

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ 

програм, распоред часова, биоскопски програм, ред вожње, специјализовани 

часописи, информације на јавним местима итд.) користећи језичке елементе 

предвиђене наставним програмом; 

 проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног 

окружења (писма, краћи новински чланци, упутства о употреби) и из краћих 

књижевних форми (приповетке, поезија, драмски текстови) примерених узрасту и 

интересовању ученика; 

 може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи 

смисао текста о теми из свакодневног живота. 

Усмено изражавање 
    

Ученик треба да: 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

и са степеном формалности говорне ситуације; 

 поред информација о себи и свом окружењу, описује или извештава, у неколико 

реченица, о лицима, догађајима и активностима у садашњости, прошлости и 

будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и морфосинтаксичке 

структуре);  

 препричава, упоређује и интерпретира, у неколико реченица, садржај писаних, 

илустрованих и усмених текстова о темама, садржају и комуникативним функцијама 

предвиђених наставним програмом, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре); 

 у неколико реченица даје своје мишљење и изражава ставове у складу са 

предвиђеним комуникативним функцијама, користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре). 

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује 

исказе у вези с контекстом учионице, као и о свим осталим темама, ситуацијама и 

комуникативним функцијама предвиђеним наставним програмом (укључујући и 

размену мишљења и ставова према стварима, појавама, користећи познате 

морфосинтаксичке структуре и лексику); 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, 

не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд); 

 одговори на директна питања која се надовезују, уз могућност да му се понове и 

пружи помоћ при формулисању одговора. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 



 пише реченице и краће текстове (до 70 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем; 

 издваја кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао; 

 користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту и сл.). 

 

Медијација 

 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумеју, ученик треба да: 

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на  

матерњи; 

 писмено преноси једноставне поруке и објашњења. 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

 

Ученик може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту 

(песма, скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална 

средства изражавања (илустрације и израда наменских реквизита, глума). 

 

Знања о језику и стратегије учења 
 

Примењује се садржај као у петом разреду. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ  

 

Сви граматички садржаји уводе се  са што мање граматичких објашњења, осим уколико 

ученици на њима не инсистирају. Њихово познавање се евалуира и оцењује на 

основуупотребе у одговарајућем комуникативном контексту, без инсистирања на 

експлицитном познавању граматичких правила.  

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1. Именице – рецептивно и продуктивно 

а) Бројиве и небројиве именице: rain, water, money, time, food; 

б) Сложенице: make-up, tracksuit, sweatshirt; 

в) Именице изведене од глагола, најчешћи суфикси:  -ation, -ment, -y 

– бројиве и небројиве именице уз  детерминаторе some, any, no, a lot of;  

– именице уз постмодификаторе: the man in / the woman with;  

– именице као директни и индиректни објекат: He gave John the book. He gave the book to 

John. 

 

2. Члан  

а) Pазлика у употреби одређеног и неодређеног члана 

– у ширем контексту My brother is a football player and he is the captain of the school football 

team; 

– првопоменути,  други пут поменут He lives in a big house.  The house is new; 

– познат из контекста This is a nice house – the garden is big; 



– у именичкој фрази са именицом коју прати постмодификатор The man in a blue 

sweatshirt. 

б) Нулти члан у изразима: in hospital, in bed, at home, at school, by plane, by taxi, have 

breakfast, after lunch. 

 

3. Придеви – рецептивно и продуктивно 

а) Придеви са наставцима -ed и -ing (interesting – interested); 

б) Описни придеви, придеви за исказивање става, мишљења и емоција;  

в) Суфикси за грађење придева од именица и глагола (danger – dangerous, beauty – 

beutiful, west – western, comfort – comfortable, health – healthy, expense - expensive); 

г) Најчешћи негативни префикси (known – unknown, happy – unhappy) ; 

д) Придеви као делови предиката, најфреквентије колокације: good at, bad at, interested 

in. 

 

4. Заменице – рецептивно и продуктивно 

а) Неодређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, 

everywhere, nobody, nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere;  

б)   one, ones, another, another one.  

 

5.  Детерминатори some, any, no, much, many, a lot of. 

 

6. Предлози – рецептивно и продуктивно 

а) Различита значења најфреквентијих предлога у контрасту –  from, in, of,  to, at, on, in;  

б) правац кретања –  into,  off,  on,  through, along, past, over, left, right, around, down; 

в) позиција у простору –  between,  insiдe,  in the middle of,  next to,  outside, around. 

 

7. Глаголи 

а) Разлика између The Present Simple Tense  и The Present Continuous Tense. 

б) The Simple Past Tense правилних глагола и најчешћих неправилних глагола,  потврдни, 

упитни и одрични облици, рецептивно и продуктивно. 

в) The Past Continuous Tense, потврдни, упитни и одрични облици, рецептивно  и 

продуктивно. 

г) Употреба времена у прошлом наративу, The Simple Past Tense и The Past  

Continuous Tense. 

д) The Present Perfect, разлика између The Present Perfect и The Simple Past Tense. 

ђ) The Future Simple:  

– предвиђање, 

– први кондиционал. 

е) Исказивање намере и планова помоћу BE GOING TO и The Present Continuous Tense.  

ж) Модални  глаголи 

– can, can't,  

– have to, don't have to 

–should, shouldn't   

–will – понуда – I'll do that for you.  

з) Kолокације са have (have a shower, have dinner) и get (get nervous, get scared, get angry).  

и) Препозиционални глаголи get together, get on, get into, get down; фразални глаголи put 

on, put off,  dress up, take off.  

ј) Употреба инфинитива после глагола decide, start, want. 

 

8. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 



а) за време: yesterday, last week / year, ago, tomorrow  

б) за место и правац кретања: beside, by, upstairs / downstairs, to 

в) за начин: well 

г) за учесталост, са посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици: every 

day, often, once, twice, three times, sometimes, often, usually.  

 

9. Бројеви – Прости бројеви преко 1000, редни бројеви преко 30. 

 

10.  Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно) 

 а) How + придев; How much – how many; 

 б) Грађење питања са препозиционим глаголима (Who is she looking at? Who are you 

waiting for?). 

 

11. Везници 

a) because, so, too, for example, like, 

б) везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, suddenly, in the end, then, after, 

before, during, later, when. 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД  

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да:  

 разуме краће дијалоге (до 15 реплика/питања и одговора), приче,  друге врсте 

текстова и песме о темама предвиђеним наставним програмом, које чује уживо, или 

са аудио-визуелних записа, 

 разуме општи садржај и издвоји кључне информације из краћих аутентичних 

текстова из свакодневног живота после једног до два слушања (обавештења са 

разгласа на станици, аеродрому, у супермаркету или  школи), 

 разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са личним искуством 

и са активностима на часу (позив на групну активност, заповест, упутство, догађај из 

непосредне прошлости, планови за блиску будућност, свакодневне активности, жеље 

и избори, итд.), 

 разуме краће рекламе, радио и ТВ емисије о темама предвиђеним наставним   

програмом. 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да: 

 разуме краће текстове (до 200 речи), који садрже већи проценат познатих језичких 

елемената, интернационализама, структуралних и лексичких, а чији садржај је у 

складу са развојним и сазнајним карактеристикама, искуством и интересовањима 

ученика,  

 разуме и адекватно интерпретира садржај илустрованих текстова (стрипови, ТВ 

програм, биоскопски програм, ред вожње, информације на јавним местима итд.), 

користећи језичке елементе предвиђене наставним програмом, 



 проналази и издваја предвидљиве информације у текстовима из свакодневног 

окружења (писма, краћи новински чланци, упутства о употреби, огласи, плакати, 

каталози), 

 може да изведе закључак о могућем значењу непознатих речи ослањајући се на општи 

смисао текста о теми из свакодневног живота, 

 разуме краће текстове у вези са наставним садржајима других предмета, ослањајући 

се на  општи смисао  текста и претходно стечена знања. 

 

 

Усмено изражавање    

 

Ученик треба да: 

 усклађује интонацију, ритам и висину гласа са сопственом комуникативном намером 

и са степеном формалности говорне ситуације, 

 поред информација о себи и свом окружењу описује или извештава, у неколико 

реченица, о догађајима и активностима (познату радњу или ситуацију) у садашњости, 

прошлости и будућности, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре), 

 препричава и интерпретира, у неколико реченица, садржај писаних, илустрованих и 

усмених текстова о темама предвиђеним наставним програмом, као и о темама из 

других наставних предмета, користећи познате језичке елементе (лексику и 

морфосинтаксичке структуре), 

 у неколико реченица изражава своја осећања, мишљење и ставове аргументујући их 

(допадање, недопадање, противљење, итд.), користећи познате језичке елементе 

(лексику и морфосинтаксичке структуре), 

 једноставним речима, описује лица, догађаје, ситуације и предмете из окружења и 

упоређује их са другима из области свог интересовања, као и из одређених садржаја 

других наставним предмета. 

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

 у стварним и симулираним говорним ситуацијама са саговорницима размењује 

исказе у вези с контекстом учионице, као и  свим осталим темама предвиђеним 

наставним програмом (укључујући и размену мишљења и ставова према стварима, 

појавама из домена њиховог интересовања, свакодневног живота и живота младих,  

користећи познате морфосинтаксичке структуре и лексику), 

 учествује у комуникацији и поштује социокултурне норме комуникације (тражи реч, 

не прекида саговорника, пажљиво слуша друге, итд), 

 одговори на ограничен број непосредних питања која се надовезују уз могућност да 

му се понове и пружи помоћ при формулисању одговора. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 пише реченице и краће текстове (до 100 речи) чију кохерентност и кохезију постиже 

користећи познате језичке елементе у вези са познатим писаним текстом или 

визуелним подстицајем, 

 записује кључне информације и препричава оно што је видео, доживео, чуо или 

прочитао, 



 користи писани код за изражавање сопствених потреба и интересовања (шаље личне 

поруке, честитке, користи електронску пошту, пише лична писма и сл.), 

 у кратким формалним писмима (обавештење професорима, суседима, тренеру) 

примењује облике обраћања, молбе, поздрава и захваљивања, 

 записује планове, задатке и друге захтеве који му се усмено саопштавају. 

 

Медијација 

 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумеју, ученик треба да: 

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на матерњи, 

 писмено преноси једноставне поруке и објашњења, 

 препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције, 

 започиње краћи разговор о познатим темама, одржава континуитет и завршава 

разговор. 

 

Доживљај и разумевање књижевног текста: 

 

 може да изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту (песма, 

скраћена верзија приче, музичка песма), користећи вербална и невербална средства 

изражавања (цртежи, моделирање, глума), 

 препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи. 

 

 

Знања о језику и стратегије учења 
 

Ученик треба да: 

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом (на 

пример, препознаје и користи глаголске облике који изражавају садашњост, 

прошлост и будућност, употребљава прилоге и придеве), 

 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине (на пример, 

познаје и употребљава везнике за координацију), 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости), 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима, 

 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страног језика који 

учи, 

 разуме значај употребе интернационализама, 

 примењује компензационе стратегије. 

Сви граматички садржаји уводе се са што мање граматичких објашњења, осим уколико 

ученици на њима не инсистирају. Њихово познавање се евалуира и оцењује на основу 

употребе у одговарајућем комуникативном контексту, без инсистирања на експлицитном 

познавању граматичких правила. 

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

1. Именице – рецептивно и продуктивно: 

а) Бројиве и небројиве именице;  

б) Сложенице; 

в) Именице изведене од глагола, најчешћи суфикси, 

– бројиве и небројиве именице уз  детерминаторе some, any, no, a lot of,  



– именице уз постмодификаторе the man in / the woman with,  

– именице као директни и индиректни објекат. 

 

2. Члан  

 а) Pазлика у употреби одређеног и неодређеног члана:  

– У ширем контексту, 

– Првопоменути, други пут поменут, 

– Познат из контекста, 

– У именичкој фрази са именицом коју прати постмодификатор. 

 

 б) Нулти члан у одређеним изразима: by plane, by taxi, have breakfast, after lunch. 

 

3. Придеви – рецептивно и продуктивно: 

а) Придеви са наставцима –ed и -ing. 

б) Описни придеви, придеви за исказивање става, мишљења и емоција. 

в) Суфикси за грађење придева од именица и глагола. 

г) Негативни префикси. 

д) Придеви као делови предиката, колокације: good at, bad at, interested in. 

ђ) Неправилно поређење little, far. 

 

4. Заменице – рецептивно и продуктивно: 

а) Неодређене заменице somebody, something, somewhere, everybody, everything, 

everywhere, nobody, nothing, nowhere, anybody, anything, anywhere; 

б) one, ones, another, another one; 

в)   Односне заменице: за лица – who, whom, whose, that, what за ствари – which,whose, 

that, what. 

 

5.  Детерминатори some, any, no, much, many, a lot of, a little / little, a few / few, a bit 

 

6. Предлози – рецептивно и продуктивно: 

а) Различита значења најфреквентијих предлога у контрасту:  from, in, of,  toat, on, in; 

б) правац кретања; 

в) позиција у простору. 

7. Глаголи: 

а) Разлика између The Present Simple Tense  и The Present Continuous Tense. 

б) Разлика  између Тhe Simple Past Tense и The Past Continuous Tense, употреба  времена 

у прошлом наративу. 

в) Употреба used to за прошлу навику, поступак:  I used to play tennis when I was  younger. 

г) Pазлика између The Present Perfect и The Simple Past Tense. 

д) Hачини изражавања будућности (The Future Simple, BE GOING TO, The Present 

Continuous Tense). 

ђ) Модални  глаголи: 

-  can, can't, could, 

- have to, don't have to, had to,  

- should, shouldn't,   

- will – понуда – I'll do that for you.  

- would – значење жеље –  Would you like to go to the cinema tonight? 

- need’t - значење необавезности – You needn’ do it right now. 

- must – значење обавезе – Must you go home now?  

е) Предвиђање и спекулације (It can happen ... it will happen ...  it could happen). 



ж)  Први и други кондиционал. 

з) Изражавање допадања и недопадања (like, hate, love, mind, prefer, I'd rather, I'd   like,  I 

can’t stand). 

и)  Пасив (само the Present Simple и the Past Simple Tense) English is spoken here. He was 

elected president. 

ј) Индиректни говор – наредбе, молбе и савети. 

к) Препозиционални глаголи get together, get on, get into, get down; фразални глаголи  put 

on, put off,  dress up, take off. 

л) Изрази и конструкције: good to do, looks interesting, sounds OK, let/make somebody do 

something. 

 

8. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно): 

а) За време – yesterday, last week/year, ago; tomorrow.  

б) За место и правац кретања  – beside, by, upstairs/downstairs; to. 

в) За начин – well. 

г) За учесталост, са посебним нагласком на позицију ове врсте прилога у реченици – every 

day, often, once, twice, three times, sometimes, often, usually.  

д) Поређење прилога (рецептивно) – I playbasketball more often than football. 

Неправилно поређење прилога – well/badly; little/much; far. 

He can speak French better than German. I can work best in the morning. You must eat more.   

I’m dead tired. I can’t walk any farther/further.  

ђ)  Место прилога у реченици. She goes to school by bus. Last night he played the piano at 

the school concert.  

9. Бројеви – Прости бројеви до 10000, редни бројеви до 100. 

 

10. Упитне реченице (и рецептивно и продуктивно): 

а) How + придев; How much – how many. 

б) Грађење питања са препозиционим глаголима (Who is she looking at? Who are you 

waiting for?). 

в) Question tags: …isn’t he?  …haven’t we? 

 

11. Везници: 

a) because, so, so that, too, for example, like, while, although, either ... or, neither ....nor, both 

…аnd, not only … but also. 

б) Везници и везнички изрази у прошлом наративу: one day, suddenly, in the end, then, 

after, before, during, later, when. 

в) Конективи actually, luckily, however, also, as well. 

 

ОСМИ РАЗРЕД  

2 часа недељно, 68  годишње 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама 

 

Оперативни задаци по језичким вештинама постепено се проширују и усложњавају. 

Истовремено се континуирано примењују и оперативни задаци из претходних разреда. 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 



 Глобално, детаљно и селективно (у зависности од  захтева комуникативне ситуације) 

разуме различите усмене текстове (дијалоге, монологе, песме и друго) о темама 

предвиђеним наставним програмом у трајању од три до пет минута (у зависности од 

степена познавања теме и контекста), које чује уживо или са аудио-визуелних записа.  

 Разуме и реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на 

часу (говор наставника и другова, аудио и визуелни материјали у настави). 

 Разуме рекламе, радио и ТВ емисије блиске интересовањима ученика или значајне за 

младе, као и о темама образовног карактера из популарне науке. 

 Разуме усмене текстове које исказују говорници различитих стандардних  варијетета 

о темама из свакодневног живота ближег и даљег учениковог окружења, а које се 

односе на узрасно специфична интересовања. 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба  да разуме глобално, детаљно и селективно (у зависности од  захтева 

комуникативне ситуације и личних потреба) различите писане текстове (писма, новинске 

чланке, јасна илустрована упутства, огласе, прилагођене књижевне текстове, текстове у 

вези са наставним програмима других наставних предмета и слично) о темама из 

свакодневног живота и популарне науке, ближег и даљег учениковог окружења, а које се 

односе на узрасно специфична интересовања и чија дужина зависи од чињенице у 

коликој мери ученик познаје дату тему и контекст. 

Увиђајући намеру аутора текста и контекста у којем је текст настао (емоционални и 

друго), ученик чита: 

а) да би се информисао; 

б) да би пратио упутства; 

в) ради задовољства. 

 

Усмено изражавање   

  

Ученик треба да прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском 

трајању од два до три минута, на структурисани начин: 

 говори о себи и свом окружењу, о догађајима и активностима у школи и изван ње;  

 изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са темама 

које су програмом предвиђене.  

 

Интеракција 

 

Ученик треба да: 

 поштујући социокултурне норме комуникације, са саговорницима размењује 

информације, мишљења и ставове о темама  из свакодневног живота, блиске његовом  

интересовању или из популарне науке и културе, 

 започиње и води разговор о познатим темама, одржава његов континуитет и завршава 

разговор. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да пише: 

 структурисане и кохерентне текстове дужине од 140 до 160 речи у којима, користећи 

познату лексику и морфосинтаксичке стуктуре, описује догађаје  и лична искуства, 



 поруке и писма (у електронској и традиционалној форми)  различитог садржаја 

(захваљивање, позивање, извињење, тражење и давање информација).  

 

Медијација 

 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) које не могу да се 

споразумеју, ученик треба да: 

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и са циљног на  

матерњи, 

 писмено преноси поруке и објашњења, 

 препричава садржај писаног или усменог текста. 

 

Доживљај и разумевање књижевног текста 

 

Ученик може да: 

 изрази утиске и осећања о кратком прилагођеном књижевном тексту  и тексту из 

области књижевности за младе (песма, скраћена верзија приче, музичка песма), 

користећи вербална и невербална средства изражавања (цртежи, моделирање, глума), 

 препознаје у тексту елементе културе земаља чији језик учи, 

 увиђа сличности и разлике са сопственом културом и осталим културама. 

 

Знања о језику и стратегије учења 

 

Ученик треба да: 

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом, 

 поштује основна правила смисленог повезивања реченица у шире целине,  

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости), 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима,  

 уочава сличности и разлике између матерњег и страног језика и страних језика које 

учи, 

 разуме значај употребе интернационализама, 

 примењује компензационе стратегије. 

 

У осмом разреду наставнику се препоручује да врши честе систематизације граматичких 

садржаја, чије је усвајање и учење било предвиђено у претходним разредима. Обим 

нових садржаја који се уводе у осмом разреду, као и степен њиховог продубљивања, 

зависи, првенствено, од нивоа савладаности претходно обрађиваних граматичких 

садржаја, али и од когнитивног стила ученика.    

 

Ученици треба да разумеју и користе: 

 

1. Именице – рецептивно и продуктивно 

a) Сложенице – downtown, waterfall, network, masterpiece, footprint, firework; 

б) Колокације – city centre, global worming, heart attack, climate change, brand name; 

в) Суфиксе за грађење именица од глагола и придева (-ion, -ity, -ation, -ment, -ence, -y, -

ness, -er, -or). 

 

2.  Придеви – рецептивно и продуктивно  



а) Сложени придеви (breathtaking, hard-working, top-quality, well-off, part-time, 

freshwater). 

б) Суфикси за грађење придева од именица и глагола (-ive, -ful, -less,  

 -ing, -ed, -ent, -ous, ious, -al,-ive). 

в) Негативни префикси ( un-, in-, il-).  

 

3. Предлози – рецептивно и продуктивно 

а) После придева afraid of, keen on, allergic to. 

б) После глагола apologize for, pay for, agree with, argue with, complain about, use as, arrive 

at, belong to, agree on, believe in, consist of, suffer from. 

в) У изразима by chance, for ages, for a moment, in trouble, off the coast, on the radio, face to 

face, on the move. 

 

4. Глаголи 

а) The Past Perfect Tense.  

б) Индиректни говор – искази и питања. 

в)  Пасив:  

– The Present Simple, the Past Simple Tense, the Present Perfect Tense, the Future Tense – 

продуктивно и рецептивно; 

– Пасив уз модалне глаголе, пасив уз глагол get (get interviewed) само рецептивно. 

 г) The Future Continuous Tense – рецептивно. 

д) Модални  глаголи:  

–  Модалност у прошлости (had to, was able to, should have done); 

– Спекулисање о  садашњим  догађајима (рецептивно и продуктивно) He may be … He 

might be … He can’t be … 

– Спекулисање о  прошлим догађајима (рецептивно) He may have been ... 

ђ)  Први и други кондиционал (обнављање), трећи кондиционал (рецептивно). 

е) Препозиционални и фразални глаголи: get down to, get on with, fall in love with, keep in 

touch with, hang around. 

 

5. Прилози и прилошке одредбе (и рецептивно и продуктивно) 

а) интензификатори: extremely, quite, rather. 

 

6. Бројеви  

Велики бројеви (million, billion), читање децимала (one point seven) и разломака (a half, a 

third), давање бројчаних процена (nearly 80%, over a half) и поређења (twice, three times 

as many / as much). 

 

7. Везници: 

a) since, for, after, before, so… that, such a … that, because, because of, as, although, 

despite, in case, in order that, 

б) as well as, apart from, instead of. 

 

8. Реченичне конструкције: 

– I’d rather, I’d rather not; 

– To have / get something done; 

– Look like, be like; 

– After/before + -ing; 

– Having done… 

– Didn’t you … Haven’t  you…  



 

9. Идиоматски изрази 

– safe and sound, spitting image, 

– be a light sleeper, heavy music, heavy rain. 

 

 

ПРОГРАМ ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

Други страни језик се учи од петог до десетог разреда са фондом од једног часа недељно. 

С обзиром на знатно мањи број часова, али  уважавјући  услове у којима се реализује 

настава (мали број ученика), програм је конципиран у облику двогодишњих модула. Они 

омогућавају флексибилније савладавање постављеног циља преко оперативних задатака. 

У зависности од карактера групе, њихове мотивације и постигнућа, наставник може да 

организује наставу другог страног језика одређујући  темпо и облике рада. 

 

Циљ наставе другог страног језика je да оспособи ученика да на страном језику 

комуницира на основном нивоу у усменом и писаном облику о темама из његовог 

непосредног окружења и сфере интересовања ослањајући се на знања и вештине које је 

стекао учећи први страни језик. 

 

Задаци наставе страног језика су: 

 развијање сазнајних и интелектуалних способности ученика,  његових  

хуманистичких, моралних и естетских ставова;  

 развијање стратегија и метода учења страног језика; 

 стицање позитивног односа према другим језицима и културама, као и према 

сопственом језику и културном наслеђу, уз уважавање различитости и навикавање на 

отвореност у комуникацији; 

 стицање свести и сазнања о функционисању страног и матерњег језика; 

 оспособљавање ученика за усмену и писану, односно вербалну и невербалну 

комуникацију и споразумевање са људима из других земаља,  у складу са 

специфичностима језика који учи; 

 

ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД-модул за прву и другу годину учења 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора  

 

Ученик треба да:  

 препознаје страни језик који учи међу другим страним језицима;  

 препознаје гласове у говорном ланцу, нарочито оне којих у матерњем језику нема;  

 разуме оне изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за  рад 

и друго;  

 разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до пет реченица, које исказује 

природним темпом наставник, други ученици или их чује преко звучног материјала, 

а који садрже искључиво језичку грађу обрађену током петог и шестог разреда;  

 разуме једноставне дечје песме и бројалице у вези са обрађеном тематиком.  

 

Разумевање писаног текста  



 

Ученик треба да: 

 упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и 

гласног читања;  

 упозна основна правила графије и ортографије;  

 разуме упутства за израду вежбања у уџбенику и радним листовима;  

 разуме смисао кратких писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама 

(од 50 до 80 речи) .  

 

Усмено изражавање  

 

Ученик треба да:  

 разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  

 ступи у дијалог и у оквиру четири-пет реплика, постављањем и одговарањем на 

питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених 

током петог разреда;  

 монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у три до пет 

реченица представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или 

наративног текста, или опише ситуацију, слику и лице, предмет, односно животињу;  

 интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације.  

 

Интеракција  

 

Ученик треба да:  

 реагује вербално или невербално на упутства и постављена питања;  

 поставља једноставна питања;  

 изражава допадање или недопадање;  

 учествује у заједничким активностима на часу (у пару, у групи, итд.);  

 тражи разјашњења када нешто не разуме.  

 

Писмено изражавање  

 

Ученик треба да:  

 упозна основна правила графије, ортографије и интерпункције у оквиру усмено 

стечених језичких знања;  

 допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог 

визуелног подстицаја;  

 допуњава честитку;  

 пише личне податке (име, презиме и адресу);  

 кратко одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, 

ситуације у разреду или њега лично.  

 

Знања о језику  

 

Ученик треба да:  

 препознаје шта је ново научио;  

 схвата значај познавања језика;  

 увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем првог 

страног језика;  



 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости);  

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима.  

 

СЕДМИ (1 час недељно, 36 часова годишње)  и  ОСМИ РАЗРЕД ( 1 час недељно, 34  

годишње ) -модул за трећу и четврту годину учења 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 

 разуме изразе које наставник употребљава током часа да би дао упутства за рад и 

друго; 

 разуме кратке дијалоге и монолошка излагања до 10 реченица, које наставник 

исказује природним темпом, други ученици или их чује преко звучног материјала, а 

који садрже искључиво језичку грађу обрађену током дотадашњег школовања; 

 разуме једноставне песме  у вези са обрађеном тематиком; 

 разуме и реагује, на одговарајући начин, на кратке усмене поруке у вези са личним 

искуством и са активностима на часу. 

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да:  

 упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи и 

гласног читања; 

 разуме упутства за вежбања у уџбенику и радним листовима; 

 разуме смисао краћих писаних порука и илустрованих текстова о познатим темама 

(око 100 речи); 

 издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом 

или догађајем (ко, шта, где, када...). 

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 разговетно изговара гласове, посебно оне које наш језик не познаје, акцентује речи, 

поштује ритам и интонацију при спонтаном говору и читању;  

 ступи у дијалог и у оквиру шест-седам реплика, постављањем и одговарањем на 

питања, води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених 

током петог и шестог разреда; 

 монолошки, без претходне припреме, али уз наставников подстицај, у десетак 

реченица представи себе или другога, уз помоћ питања саопшти садржај дијалога или 

наративног текста, или опише слику, лице, предмет,  животињу  и ситуацију; 

 интерпретира кратке, тематски прилагођене песме и рецитације. 

 

Интеракција 
 

Ученик треба да: 

 реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са  

конкретном ситуацијом; 

 поставља једноставна питања и одговара на њих; 

 изражава допадање или недопадање; 



 учествује у комуникацији на часу (у пару, у групи, итд.); 

 тражи разјашњења када нешто не разуме. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 допуњава и пише речи и кратке реченице на основу датог модела, слике или другог 

визуелног подстицаја; 

 пише пригодне честитке, поруке и електронска писма користећи модел; 

 пише  своје личне податке и податке других особа (име, презиме и адресу);  

 одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, 

ситуације у разреду или њега лично; 

 прави спискове с различитим наменама (куповина, прославе рођендана, обавезе у 

току дана...). 

 

Знања о језику 

 

Ученик треба да: 

 препознаје шта је ново научио; 

 схвата значај познавања језика; 

 увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем   

 првог страног језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима. 

 

 

ПРОГРАМ МАТЕМАТИКЕ 
 

 

Циљ наставе математике у основној школи јесте: да ученици усвоје елементарна 

математичка знања која су потребна за схватање појава и зависности у животу и 

друштву; да оспособи ученике за примену усвојених математичких знања у решавању 

разноврсних задатака из животне праксе, за успешно настављање математичког 

образовања и за самообразовање; као и да доприносе развијању менталних способности, 

формирању научног погледа на свет и свестраном развитку личности ученика. 

 

Задаци наставе математике јесу: 

 

 стицање знања неопходних за разумевање квантитативних и просторних односа и 

законитости у разним појавама у природи, друштву и свакодневном животу; 

 стицање основне математичке културе потребне за откривање улоге и примене 

математике у различитим подручјима човекове делатности (математичко 

моделовање), за успешно настављање образовања и укључивање у рад; 

 развијање ученикове способности посматрања, опажања и логичког, критичког, 

аналитичког и апстрактног мишљења; 

 развијање културних, радних, етичких и естетских навика ученика, као и математичке 

радозналости; 

 стицање способности изражавања математичким језиком, јасност и прецизност 

изражавања у писменом и усменом облику; 



 усвајање основних чињеница о скуповима, релацијама и пресликавањима; 

 савлађивање основних операција с природним, целим, рационалним и реалним 

бројевима, као и усвајање основних својстава тих операција; 

 упознавање најважнијих геометријских објеката – линија, фигура и тела, и 

разумевање њихових узајамних односа; 

 оспособљавање ученика за прецизност у мерењу, цртању и геометријским 

конструкцијама; 

 припрема ученика за разумевање одговарајућих садржаја природних и техничких 

наука; 

 изграђивање позитивних особина ученикове личности, као што су систематичност, 

упорност, тачност, уредност, објективност, самоконтрола и смисао за самостални 

рад; 

 стицање навика и умешности у коришћењу разноврсних извора знања. 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 препознају, разликују и исправно именују облике предмета, површи и линија; 

 посматрањем и цртањем упознају тачку и дуж и стекну умешност у руковању 

лењиром; 

 на једноставнијим, конкретним примерима из своје околине уочавају односе између 

предмета по облику, боји и величини; 

 успешно одређују положај предмета према себи и предмета према предмету; 

 уочавају разне примере скупова, припадање елемената скупу и користе речи: „скуп“ 

и „елемент“, усвајајући значење везивањем за примере из природног окружења 

детета; 

 науче да броје, читају, записују и упоређују бројеве до 100, као и да исправно 

употребљавају знаке једнакости и неједнакости; 

 савладају сабирање и одузимање до 100 (без прелаза преко десетице), разумеју 

поступке на којима се заснивају ове операције, схвате појам нуле и уочавају њено 

својство у сабирању и одузимању, упознају термине и знаке сабирања и одузимања; 

науче да правилно користе изразе „за толико већи“ и „за толико мањи“; 

 упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност сабирања (без употребе 

ових назива); 

 савладају таблицу сабирања и да до нивоа аутоматизације усвоје технику усменог 

сабирања једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве одузимања; 

 одређују непознати број у одговарајућим једнакостима искључиво путем „погађања“; 

 успешно решавају текстуалне задатке (с једном и две операције) у оквиру сабирања 

и одузимања до 100 (помоћу састављања израза, као и обратно, да на основу датог 

израза умеју да састављају одговарајуће задатке); 

 упознају метар и динар. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци 

Ученици треба да: 



 савладају сабирање и одузимање до 100; 

 схвате множење као сабирање једнаких сабирака, упознају и користе термине и знак 

множења; 

 упознају операцију дељења, користе термине и знак дељења; 

 упознају (на примерима) комутативност и асоцијативност рачунских операција (без 

употребе ових назива); 

 примењују својства нуле као сабирка, чиниоца и дељеника, а јединице као чиниоца и 

делиоца; 

 савладају таблицу множења једноцифрених бројева и одговарајуће случајеве дељења; 

 савладају множење и дељење у оквиру 100, упознају функцију заграде и редослед 

извођења рачунских операција; 

 умеју да прочитају и запишу математичким симболима збир, разлику, производ и 

количник, као и да знају да одреде вредност израза са две операције; 

 упознају употребу слова као ознаку за непознати број (односно, као замену за неки 

број) у најједноставнијим примерима сабирања и одузимања; 

 знају да решавају текстуалне задатке с једном и две рачунске операције, као и 

једначине с једном операцијом; 

 схвате појам половине; 

 уочавају и стичу одређену спретност у цртању праве и дужи као и разних кривих и 

изломљених линија; 

 уочавају и цртају правоугаоник и квадрат на квадратној мрежи; 

 упознају и примењују мере за дужину (м, дм, цм) и време (час, минут, дан, седмица, 

месец). 

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 савладају читање, писање и упоређивање природних бројева до 1000; 

 упознају римске цифре (I, V, X, L, C, D, M) и принцип читања и писања бројева 

помоћу њих; 

 успешно обављају све четири рачунске операције до 1000; 

 упозната својства операција користе за рационалније (лакше) рачунање; 

 упознају зависност резултата од компонената операције; 

 знају да израчунају вредност бројевног израза са највише три операције; 

 умеју да прочитају и запишу својства рачунских операција помоћу математичких 

симбола; 

 знају да одреде вредност израза са променљивом (без употребе овог термина) за дату 

вредност променљиве; 

 знају да решавају једноставније једначине у скупу бројева до 1000; 

 упознају и правилно записују разломке чији је бројилац 1, а именилац мањи или 

једнак 10; 

 успешно решавају текстуалне задатке; 

 формирају представе о правој и полуправој; 

 уочавају и умеју да цртају прав, оштар и туп угао; 

 знају да цртају паралелне и нормалне праве, квадрат, правоугаоник, троугао и 

кружницу (помоћу лењира, троугаоника и шестара); 

 стичу представе о подударности фигура (преко модела и цртања); 



 знају да одреде обим правоугаоника, квадрата и троугла; 

 упознају мерење масе тела и запремине течности, као и нове јединице за време 

(година, век). 

 

ЧЕТВРТИ  РАЗРЕД 

3 часа недељно, 111 часова годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 успешно савладају читање и писање природних бројева у декадном бројевном 

систему; 

 упознају скуп природних бројева; 

 науче да природне бројеве приказују тачкама бројевне полуправе; 

 умеју да читају и записују основна својства рачунских операција; 

 упознају и уочавају зависност између резултата и компонената операције (на 

примерима); 

 примењују упозната својства рачунских операција при трансформисању израза и у 

случају рачунских олакшица; 

 знају да читају, састављају и израчунавају вредност израза са више операција; 

 знају да решавају једноставније једначине и неједначине (упознатих облика) у скупу 

природних бројева; 

 успешно решавају задатке дате у текстуалној форми; 

 упознају разломке (наведене у програму), њихово читање, писање и значење, уз 

коришћење одговарајућих термина; 

 знају да цртају мреже и праве моделе коцке и квадра; 

 упознају јединице за површину и примењују их при израчунавању површине 

квадрата, правоугаоника, квадра и коцке. 

 

Због специфичности школе предвиђен је мањи број часова за реализацију програма у 

односу на програм основне школе. Правилном организацијом наставе и добром 

припремом часа може се постићи реализација програма са мањим фондом часова. 

Одређени садржаји (Предмети у простору, Линија и област, Класификација предмета 

према својствима и Геометријски облици) могу се обрадити на интегрисаним часовима 

математике и ликовне културе и на тај начин се смањује време потребно за обраду и 

остварује корелација међу предметима. Утврђивање и понављање се може остварити и 

на часовима физичког васпитања: релације међу предметима (лево, десно; испред, иза; 

горе, доле), сабирање и одузимање (нпр. поновити вежбу 3 + 5 пута). При увођењу 

појмова половина, четвртина и осмина, као и појма паралелне праве, користити записе 

нота у нотном систему. Поред тога, значајно мањи број ученика у одељењу погодан је за 

примену различитих метода и облика рада и већи степен индивидуализације наставе. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученике треба оспособити да: 

 формирају и графички приказују скупове и њихове подскупове; 

 изводе скуповне операције и правилно употребљавају одговарајуће ознаке; 



 правилно користе речи „и“, „или“, „не“, „сваки“, „неки“; 

 разликују геометријске објекте (праву, дуж, полуправу, раван, кружницу, круг, угао 

и др.); 

 разликују основне врсте углова (суседни, упоредни, унакрсни, комплементни, 

суплементни, углови на трансверзали, углови са паралелним крацима) и примењују 

њихове односе; 

 упознају дељивост природних бројева и основна правила дељивости; 

 одреде најмањи заједнички садржалац и највећи заједнички делилац; 

 читају и записују разломке, преводе децимални број у разломак и обрнуто; 

 упореде разломке и представе их на бројевној правој; 

 читају, састављају и израчунају  вредности једноставнијих бројевних израза; 

 реше једноставније једначине и неједначине с разломцима; 

 реше једноставан реалан проблем користећи бројевни израз, линеарну једначину или 

неједначину; 

 уоче оснo симетричну фигуру, њену осу симетрије и симетрично преслика тачку, дуж 

и једноставнију фигуру и конструишу симетралу дужи и симетралу угла.  

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученике треба оспособити да: 

 прочитају, запишу, упореде и представе на бројевној правој целе и рационалне 

бројеве; 

 одреде супротан број, апсолутну вредност и реципрочну вредност рационалног броја; 

 изводе основне рачунске операције у скуповима Z и Q, уз коришћење њихових 

својстава; 

 читају и састављају разне једноставније изразе са рационалним бројевима и 

израчунају њихову бројевну вредност; 

 решавају једноставније једначине и неједначине у скупу рационалних бројева; 

 примене проценте у реалним ситуацијама;  

 разликују и класификују троуглове односно четвороуглове на основу њихових 

својстава; 

 утврде да ли су два троугла подударна на основу ставова подударности и конструишу 

троугао односно четвороугао на основу задатих елемената (странице и углови); 

 израчунају површину троугла и четвороугла користећи образац или разложиве и 

допунске једнакости. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученике треба оспособити да: 

 израчунају степен и квадратни корен датог броја и примене одговарајућа својства 

операција; 

 одреде приближну вредност броја a  (a  Q, a > 0);  

 одреде бројевну вредност једноставнијег израза са реалним бројевима; 



 на основу реалног проблема поставе и реше једноставнију једначину и неједначину 

са једном непознатом;  

 изводе основне рачунске операције с полиномима, као и друге идентичне 

трансформације ових израза; 

 примене Питагорину теорему; 

 познају најважнија својства многоугла и круга; конструишу правилне многоуглове 

(са 3, 4, 6 и 8 страница); 

 примене обрасце у вези с многоуглом и кругом; 

 одреде положај тачке у координатном систему и примене координатни систем у 

реалном контексту; 

 примене директну и обрнуту пропорционалност при решавању реалног проблема; 

 уоче сличне троуглове и примене пропорционалност страница сличних троуглова на 

решавање реалних проблема; 

 користе елементе дедуктивног закључивања.  

 

ОСМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 68 годишње 

 

Оперативни задаци 

Ученике треба оспособити да: 

 уоче и примене сличност троуглова у геометрији и реалним ситуацијама; 

 решавају линеарне једначине, неједначине и системе линеарних једначина с једном и 

две непознате на основу еквивалентних трансформација и решења тумаче графички; 

 одговарајуће текстуалне задатке изразе математичким језиком и реше их користећи 

једначине; 

 уоче функционалне зависности и приказују их на различите начине, тј. да схвате 

појам функције и њеног графика; 

 цртају и читају график линеарне функције; 

 тумаче  податке представљене различитим дијаграмима и табелама;   

 састављају табеле и цртају одговарајуће графиконе разних стања, појава и процеса; 

израчунају медијану; 

 уоче међусобне односе тачака, правих и равни у простору; 

 одреде пројекције тачке, дужи и праве на раван; 

 користе и примене формуле за израчунавање површине и запремине правилне 

призме, пирамиде, ваљка, купе и лопте; 

 примењују елементе дедуктивног закључивања. 

 

Због специфичности школе предвиђен је мањи број часова за реализацију програма у 

односу на програм основне школе. Правилном организацијом наставе и добром 

припремом часа може се постићи реализација програма са мањим бројем часова.  

Значајно мањи број ученика у одељењу погодан је за примену различитих метода и 

облика рада и већи степен индивидуализације наставе. При обради тема које садрже 

бројевне и алгебарске изразе, једначине и неједначине тежиште треба да буде на сврси и 

суштини трансформација, а не на раду са компликованим изразима и једначинама. У 

задацима из геометрије задржати се на једноставнијим конструкцијама и доказима. На 

часовима предвиђеним за вежбање и утврђивање предвидети што већи број задатака који 

захтевају примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских 

ситуација. 

 



Због лакшег планирања наставе саставни део упутства је оријентациони предлог броја 

часова по темама за сваки разред. 

 

 

ИСТОРИЈА 

 

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 (у националном, регионалном, европском и 

глобалном оквиру); 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 самосталном 

анализом различитих историјских извора и литературе и проналажењем и 

систематизовањем стечених информација; 

 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 позитивни став према учењу; 

 развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Oперативни задаци: 

 

 разумевање појма прошлости; 

 упознавање начина и значаја проучавања прошлости;  

 разумевање основних одлика праисторије и старог века; 



 разумевање основних временских одредница (деценија, век, миленијум); 

 оспособљавање за коришћење историјске карте; 

 стицање знања о догађајима и личностима који су обележили епоху старог века; 

 упознавање са основним одликама античке културе. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 разумевање појма „средњи век” и основних одлика тог историјског периода; 

 разумевање основних одлика феудалног друштва; 

 стицање знања о најзначајнијим државама средњовековне Европе; 

 стицање знања о српским средњовековним државама; 

 стицање знања о личностима које су обележиле средњи век у општој и националној 

историји;  

 разумевање улоге религије у друштву средњег века; 

 упознавање културних и техничких достигнућа средњовековне Европе; 

 упознавање културног наслеђа Срба у средњем веку; 

 коришћење историјских карата за период средњег века; 

 подстицање ученика на коришћење историјских извора; 

 развијање критичког односа према историјским изворима. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 усвоје појам нови век и стекну знања о основним одликама тог историјског периода; 

 стекну знања о историји најзначајнијих европских држава у новом веку; 

 стекну знања о положају српског народа под османском, хабзбуршком и млетачком 

влашћу; 

 стекну знања о настанку и развоју модерних српских држава до међународног 

признања независности 1878. године; 

 упознају културна и научно-технолошка достигнућа Европе и света у новом веку; 

 упознају културна и научно-технолошка достигнућа Срба у новом веку; 

 стекну знања о знаменитим личностима новог века; 

 развијају истраживачку радозналост и критички однос према историјским изворима; 

 стекну знања о развоју грађанских слобода и права током новог века. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода оддруге 

половине XIX до краја XX века; 



 стекну основна знања о најважнијим одликама историјског периода оддруге 

половине XIX до краја XX века на српском и југословенском простору; 

 стекну основна знања о историји европских и ваневропских држава у периоду од 

друге половине XIX до краја XXвека; 

 разумеју најзначајније политичке идеје историјског периода оддруге половине XIX 

до крајаXXвека; 

 стекну основна знања о знаменитим личностима периода од друге половине XIX до 

краја XX века у општој и националној историји; 

 се упознају са културним и научнотехнолошким достигнућима на српском, 

југословенском, европском и ваневропском простору у периоду од друге половине 

XIX до краја XX века; 

 разумеју да национална историја представља саставни део опште историје; 

 развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости и оспособе се да 

препознају различита тумачења истих историјских догађаја; 

 разумеју узроке и последице најважнијих историјских појавау периоду од друге 

половине XIX до краја XX века; 

 овладају вештином коришћења историјских карата за период од друге половине XIX 

до краја XX века; 

 науче да повезују различите историјске садржаје (личности, догађаје, појаве и 

процесе) са одговарајућом временском одредницом и историјским периодом; 

 поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из садашњости.  

 

Наставни садржаји предмета историја конципирани су тако да ученицима пруже 

целовиту слику о праисторијском и историјском добу.  

 

Полазну тачку 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 наведене циљеве. 

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...). 

 

Савлађујући наставни програм, поред тогашто стичу знања о догађајима, појавама и 

процесима из прошлости, ученици добијају и подстицаје за свој интелектуални развој. 

Они се учећи историју, вежбају у логичком закључивању и схватању узрочно-

последичних веза. Историја је изузетно погодан наставни предмет за подстицање 

развоја критичког мишљења, односно за разликовање чињеница од претпоставки, 

података од њихове интерпретације и битног од небитног. Због тога је посебно значајно 

којим ће се методичким поступком и приступом обрађивати наставни садржаји. 

 

Као наративни предмет, у коме су усмено излагање, опис, разговор, објашњења, 

тумачења, аргументовање наставника и ученика главна активност, историја пружа 

велике могућности за подстицање ученичке радозналости, која је у основи сваког 

сазнања. Наставни садржаји треба да буду представљени као „прича“ богата 

информацијама и детаљима, не зато да би оптеретили памћење ученика, већ да би им 

историјски догађаји, појаве и процеси били предочени јасно, детаљно, живо и 

динамично. Настава не би смела бити статистичка збирка података и извештај о томе шта 



се некада збило, већ би требало да помогне ученицима у стварању што јасније представе 

не само о томе шта се тада десило, већ и зашто се то десило и какве су последице из тога 

проистекле.  

 

Посебно место у настави имају питања, како она која поставља наставник ученицима 

тако 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, не само у фази утврђивања и систематизације градива, већ и у самој обради 

наставних садржаја. Прецизно постављена питања, као позив на размишљање и трагање 

за одговором „како је уистину било“, обезбеђују разумевање, а самим тим и успешно 

памћење и трајно усвајање знања и вештина код ученика. У зависности од циља који 

наставник жели да оствари, питања могу имати различите функције, као што су: 

фокусирање пажње на неки садржај или аспект, подстицање поређења, трагање за 

појашњењем, процена могућих последица и др.  

 

Наставник, поред тога што креира своја предавања, осмишљава и планира на који начин 

ће се ученици укључити у образовно-васпитни процес. Није битно да ли је ученичка 

активност организована као индивидуални рад, рад у пару, малој или великој групи, као 

радионица или домаћи задатак, већ колико и како „уводи“  у прошле догађаје, односно 

колико подстиче ученике да се дистанцирају од садашњости и сопственог угла гледања. 

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...). Рад са мањом групом 

омогућава да ученици у заједничким активностима стичу знања и вештине и подстиче 

различите облике комуникације, размене и сарадње међу ученицима, као и ученика са 

наставницима. Овако организоване активности нужно захтевају заједничко планирање и 

прецизну поделу задатака, како би резултати рада сваког члана групе могли да буду 

повезани и допринесу заједничком резултату. 

 

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 материјал, 

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. 

 

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). 

 

Треба искористити и утицај наставе историје на развијање језичке и говорне културе 

(беседништва), будући да историјски садржаји богате и оплемењују лексички 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. У настави треба што више користити задатке који захтевају 

примену наученог у разумевању и решавању свакодневних проблемских ситуација. 

 

Одређене теме, по могућности, треба реализовати са одговарајућим садржајима из 

сродних предмета, јер постоји природна веза историје са другим обавезним и изборним 

наставним предметима. Зато је пожељна сарадња између предметних наставника, која се 

може остваривати на различите начине (редовна настава, додатни рад, слободне 

активности, излети и екскурзије...). 

 

ПРОГРАМ ГЕОГРАФИЈЕ 

 

Циљ наставе географије је да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну писменост и 

да напредују ка достизању одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, да изразе 

и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да ученици стекну знања о савременим 

географским појавама, објектима и процесима на територији Републике Србије, 

Балканском полуострву, Европи и свету као целини. Ослањајући се на стечена знања и 

умења, настава географије ће омогућити разумевање основних физичко-географских 

одлика и упознавање сложених друштвено-економских процеса и промена, како у нашој 

држави, тако и у свету.  

 

Задаци наставе географије су стварање разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада током наставе географије, сврха, циљеви и задаци образовања, 

као и циљеви наставе географије буду у пуној мери реализовани. Њихово остваривање 

допринеће развијању знања, вештина, ставова и вредности који су неопходни за развој 

хумане, хармоничне и интеркултурно усмерене личности, способне да се сналази у 

сложеним условима друштва у трансформацији и да допринесе развоју своје заједнице 

као одговоран грађанин. 

 

Настава географије треба да допринесе: 

 

 упознавању објеката, појава и процеса у васиони, географском омотачу Земље и у 

непосредном окружењу;  

 картографском описмењавању, употреби географских карата и других извора 

информација у процесу учења и истраживања и у свакодневном животу; 

 разумевању узрочно-последичне повезаности појава и процеса у географском 

омотачу; 

 развијању естетских опажања и осећања проучавањем и упознавањем природних и 

других феномена у геопростору; 

 упознавању основних појмова о становништву, насељима, привреди и њиховом 

просторном размештају; 

 разумевању утицаја природних и друштвених фактора на развој и размештај 

становништва, насеља и привредних делатности; 

 упознавању основних географских одлика Европе, ваневропских континената и 

развијених држава света; 

 упознавању улоге и значаја међународних организација за решавање економских, 

социјалних, културних и хуманитарних проблема у савременом свету; 

 упознавању основних географских одлика Републике Србије и њених регионалних 

целина; 



 развијању ставова о превентиви, заштити и унапређивању животне средине; 

 развијању толеранције, националног, европског и светског идентитета; 

 оспособљавању за самостално учење и истраживање и проналажење информација; 

 развијању опште културе и образовања ученика. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 

 

 упознају предмет проучавања, поделу и значај географије као наставног предмета и 

науке уопште; 

 стекну најосновнија знања о васиони и васионским телима и њиховим основним 

својствима; 

 стекну основна знања о Сунчевом систему; 

 стекну основна знања о Земљи – планети , њеном постанку, облику и величини; 

 стекну основна знања о Земљиним кретањима и њиховим последицама; 

 стекну основна знања и вештине из картографије и да се оспособе за коришћење 

географске карте као извора информација и орјентације; 

 схвате унутрашњу грађу Земље и да разумеју данашњи распоред копна и мора и 

изглед рељефа; 

 разумеју антропогене утицаје на рељеф; 

 стекну основна знања о структури и саставу атмосфере; 

 стекну основна знања о времену и метереолошким елементима, клими, климатским 

факторима и основним типовима климе на Земљи; 

 разумеју потребу очувања и заштите атмосфере; 

 оспособе се за коришћење географске литературе, интернета, и различитог 

илустрованог материјала у сврху лакшег савлађивања наставног градива; 

 развијају способности за активно стицање и примену знања из географије кроз 

самостално учење и истраживање. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 
2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци 

  

Ученици треба да: 

 упознају основне појаве, процесе и феномене у хидросфери и географски размештај 

хидрографских објеката, као њихове одлике; 

 схвате значај вода за живот људи на Земљи; 

 упознају биљни и животињски свет, утицај природних фактора и човека на њихов 

развој, хоризонтални и вертикални распоред, као и међусобну условљеност и значај; 

 упознају људске активности које утичу на квалитет животне средине и схвате 

неопходност њеног очувања, унапређивања и заштите; 

 упознају основне појмове из географије становништва и насеља, схвате значај и улогу 

природних и друштвених чинилаца и њихово јединство; 

 схвате појмове природне и географске средине и појам географске регије; 

 стекну основна знања о привреди, њеној подели и факторима развоја; 



 упознају најважније међународне организације и интеграцијске процесе у Европи и 

свету, као и њихов значај за политички, економски и културни развој; 

 разумеју значај и домете међународних организација у очувању мира и безбедности 

и развијању пријатељских односа међу народима; 

 упознају најважније природне, друштвене и економско-географске одлике Европе и 

специфичности њених регија и држава; 

 самостално користе географску карту као извор географских информација у процесу 

стицања нових знања и истраживања и у свакодневном животу; 

 оспособе се за коришћење географске литературе и различитог илустрованог 

материјала, ради лакшег савлађивања наставног садржаја и оспособљавања за 

самостални рад; 

 поседују осећање социјалне припадности и привржености сопственој породици, 

нацији и култури, познају традицију и учествују у њеном очувању; 

 познају и поштују традицију и идентитет других народа, заједница и социјалних 

група. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

  

Оперативни задаци 

  

Ученици треба да: 

 стекну знања о битним природногеографским одликама ваневропских континената, 

његових регија и појединих држава; 

 стекну знања о друштвеногеографским одликама ваневропских континената, 

њихових регија и појединих држава; 

 оспособе се за праћење и разумевање економских и друштвених активности промена 

у савременом свету и њиховом доприносу општем развоју и напретку човечанства; 

 упознају регионалне разлике и комплементарност савременог света, разумеју 

проблеме у њему (пренасељеност, неједнак привредни развој, недостатак хране, воде, 

енергије, минералних сировина, еколошки проблеми, болести, ратови…); 

 развијају национални идентитет и упознају значај толеранције у мултиетничким,  

мултијезичким и мултикултуралним срединама у свету; 

 упознају различите културе континената, њихових регија и држава и да кроз то 

развијају општу културу; 

 развијају мотивацију за учење и стичу потребу за даљим образовањем и 

самообразовањем, с циљем да се што успешније укључе у даље стручно 

оспособљавање; 

 проширују знања из картографије и оспосособе се за самостално коришћење 

географске карте у стицању нових знања и у свакодневном животу; 

 оспособе се за самостално коришћење литературе из географије и различитог 

графичког и илустрованог материјала, ради лакшег савладавања наставног градива и 

оспособљавања за самостални рад. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученици треба да: 



 одреде географског положај своје земље и схвате његов значај на Балкану, Европи и 

у свету; 

 стекну основна знања о природногеографским и друштвеноекономским одликама 

Републике Србије, њеним природним лепотама и културном наслеђу; 

 примењују стечена знања у свакодневном животу како би са разумевањем могли да 

прате друштвеногеографске појаве, процесе и односе на простору наше земље, на 

Балкану, у Европи и у свету; 

 познају својства географских објеката, појава и процеса у крају у коме живе и 

повезују појаве и процесе на регионалном и националном нивоу; 

 развијају способност повезивања знања из географије са знањима из сродних 

наставних предмета; 

 схватају потребу личног учешћа у заштити, обнови и унапређивању квалитета 

животне средине и значај очувања природе и природних ресурса; 

 поседују осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и 

култури, те активно доприносе очувању и неговању националног и културног 

идентитета; 

 развијају међусобно уважавање, као и сарадњу и солидарност између припадника 

различитих социјалних, етничких и културних група и доприносе друштвеној 

кохезији; 

 користе различите изворе информација и уочавају њихову важност у географским 

сазнањима; 

 буду оспособљени да на терену осматрају, мере, анализирају, интервјуишу, скицирају 

и прикупљају податке и развију способност исказивања географског знања речима, 

сликом, квантитативно, табеларно, графички и схематски; 

 овладају техникама тимског/групног рада и групног одлучивања; 

 буду оспособљени за континуирано образовање и самообразовање; 

 

Наставни програм географије основног образовања и васпитања ослања се на савремена 

достигнућа и на перспективе развоја географске науке, а примерен је интересовањима и 

потребама ученика. Стечена знања и вештине ученици ће примењивати у истраживању 

и анализирању одређених географских појава и процеса, који се односе на наставне 

садржаје предвиђене програмом. Неопходно је заинтересовати ученике у складу са 

својим узрасним способностима, да истражују локалну средину, да проналазе и користе 

различите изворе информација и да се оспособљавају за самостално учење.  

 

Кроз презентовање садржаја у настави географије ученици добијају целовиту и 

комплексну слику географске стварности. Да би се то постигло, потребно је географске 

наставне садржаје повезати са садржајима других предмета који се хоризонтално и 

вертикално допуњавају. С обзиром да се програм реализује са ученицима који се баве 

музиком, може се направити природна веза између географских карактеристика и 

специфичности музике одређеног поднебља.   

 

Улога наставника је да, уз примену интерактивне наставе и употребу информационих 

технологија, код ученика развија одговоран однос према животној средини и усмерава 

ученике да самостално организују активности и реализују истраживања. Избор 

наставних метода зависи од циља и задатака наставе, способности ученика, 

расположивих наставних средстава и учила, као и опремљености кабинета. Вербално-

текстуалне методе треба да буду мање заступљене, а предност треба дати 

демонстративно-илустративним методама, методама практичног рада, експериментa и 



активностима ван учионице. У избору облика рада треба дати предност индивидуалном 

и групном раду, а фронтални рад треба да буде мање заступљен. 

 

Нивои постигнућа ученика су дефинисани образовним стандардима, због чега у настави 

треба користити задатке који захтевају разумевање и примену наученог у свакодневном 

животу и решавање проблемских ситуација. Приликом оцењивања треба примењивати и 

формативно и сумативно оцењивање, у складу са Правилником, и информисати ученике 

о критеријумима оцењивања. 

 

 

ПРОГРАМ ФИЗИКЕ 

 

Циљ наставе физике је да сви ученици стекну базичну језичку и научну писменост и да 

напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних постигнућа, да се 

оспособе за решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, да развију 

способност да изразе и образложе своје мишљење, да развију мотивисаност за учење и 

заинтересованост за предметне садржаје, као и да упознају природне појаве и основне 

законе природе, да се оспособе за уочавање и распознавање физичких појава у 

свакодневном животу и за активно стицање знања о физичким појавама кроз 

истраживање и примену физичких закона. 

 

Задаци наставе физике су:  

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе физике сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике 

буду у пуној мери реализовани, 

 развијање функционалне писмености, 

 упознавање основних начина мишљења и расуђивања у физици, 

 разумевање појава, процеса и односа у природи на основу физичких закона, 

 развијање способности за активно стицање знања о физичким појавама путем 

истраживања, 

 подстицање радозналости, способности рационалног расуђивања, самосталности и 

критичког мишљења, 

 развијање вештине јасног и прецизног изражавања, 

 развијање логичког и апстрактног мишљења, 

 разумевање смисла и метода остваривања експеримента и значаја мерења, 

 решавање једноставних проблема и задатака у оквиру наставних садржаја, 

 развијање способности за примену знања из физике, 

 уочавање и разумевање повезаности физичких појава и екологије и развијање свести 

о потреби заштите, обнове и унапређивања животне средине, 

 развијање радних навика и склоности ка изучавању наука о природи, 

 развијање свести о сопственим знањима, способностима и даљој професионалној 

оријентацији. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње  

 

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 



 кроз већи број занимљивих и атрактивних демонстрационих огледа, који 

манифестују појаве из различитих области физике, схвати како физика истражује 

природу и да је материјални свет погодан за истраживање и постављање бројних 

питања; 

 уме да рукује мерилима и инструментима за мерење одговарајућих физичких 

величина: метарска трака, лењир са милиметарском поделом, хронометар, мензура, 

вага, динамометар; 

 само упозна појам грешке и значај релативне грешке, а да зна шта је апсолутна грешка 

и како настаје грешка при очитавању скала мерних инструмената; 

 користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине: m, 

s, kg, N, m/s, Pa...; 

 усвоји основне представе о механичком кретању и зна величине које карактеришу 

равномерно праволинијско кретање и средњу брзину као карактеристику 

променљивог праволинијског кретања; 

 на основу појава узајамног деловања тела схвати силу као меру узајамног деловања 

тела која се одређује интензитетом, правцем и смером; 

 усвоји појам масе и тежине и прави разлику између њих; 

 уме да одреди густину чврстих тела и густину течности мерењем њене масе и 

запремине; 

 усвоји појам притиска, схвати преношење спољњег притиска кроз течности и гасове 

и разуме Паскалов закон.  

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 годишње 

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да:  

 разликује физичке величине које су одређене само бројном вредношћу (време, маса, 

температура, рад, енергија, количина наелектрисања, електрични напон и струја) од 

оних које су дефинисане интензитетом, правцем и смером (брзина, убрзање, сила, 

јачина електричног и магнетног поља ...), 

 уме да слаже и разлаже силу, јачину електричног поља... 

 зна основне карактеристике звука и светлости, 

 зна да је брзина светлости у вакууму највећа постојећа брзина у природи, 

 разуме да је рад силе једнак промени енергије и на нивоу примене користи 

трансформацију енергије у рад и обрнуто, 

 примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), 

 зна услове за настанак струје и Омов закон, 

 користи јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 годишње  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да:  

 примењује законе одржања (масе, енергије, количине наелектрисања), разликује 

физичке величине које су одређене само бројном вредношћу од оних које су 



дефинисане интензитетом, правцем и смером (време, маса, температура, рад, брзина, 

убрзање, сила...), 

 користи, на нивоу примене, основне законе механике – Њутнове законе, користи 

јединице Међународног система (SI) за одговарајуће физичке величине, усвоји 

основне законе вртложних физичких поља, 

 усвоји основне карактеристике осцилација и таласа, 

 познаје својства звука и основне законе акустике, 

 примењује стечена  знања о карактеристикама звука и законима акустике у својој 

извођачкој пракси. 

 упозна принцип рада електричних музичких инструената 

 

ПРОГРАМ БИОЛОГИЈЕ 

 

Циљ наставе биологије је да ученици развију биолошку, основну научну и jeзичку 

писменост, упознају основне појмове о живом свету, његовом историјском развоју, 

природним појавама и законитостима које у њему владају, да развију способности, 

вештине и ставове корисне у свакодневном животу, да развију мотивацију за учење и 

интересовања за биологију као науку уз примену концепта одрживог развоја.  

 

Задаци наставе биологије су да ученици: 

 

 усвоје наставне садржаје биологије са научног аспекта као основ за наставак 

образовања и професионални развој; 

 разумеју поступност у развоју живог света; 

 разумеју опште законитости које владају у природи и прихвате их као основ за 

формирање сопствених и општих норми понашања према околини у којој живе; 

 развију свест о властитом положају у природи, љубав према природи и 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;  

 схвате улогу и значај биологије за напредак човечанства и одрживи развој. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Задатак наставе биологије у петом разреду је да оспособи ученика да: 

 креира модел  „дрво живота“  полазећи од постанка живота, користећи заједничке 

особине живих бића и критеријуме за њихово груписање у царства; 

 на основу сличности и разлика у спољашњој грађи и улози биљних органа, развија 

модел „дрво живота“ у оквиру царства биљака;  

 упоређује особине родитеља и потомака на основу сличности и разлика; 

 установи сличности/разлике између животних циклуса биљака насталих бесполним 

и полним размножавањем;  

 огледом испитује и утврђује утицај срединских фактора на развиће биљака; 

 доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај човека) са губитком 

разноврсности биљака на Земљи; 

 у дискусији, аргументовано образлаже потребу очувања биодиверзитета ослањајући 

се на информације о начину живота и распрострањености типичних представника 

биљака;  

 одговорно се односи према биљкама у непосредном окружењу;  



 рукује основним лабораторијским прибором и оптичким инструментима (лупа и 

микроскоп);  

 разликује улоге микроорганизама у природи и одржава личну хигијену и хигијену 

непосредног окружења ради заштите од заразних болести које изазивају вируси, 

бактерије, протисте и гљиве; 

 примени правила понашања и безбедности у лабораторији и на терену; 

 у једноставном истраживању о разноврсности алги, гљива, лишаја и биљака 

самостално класификује, систематизује и интегрише резултате до којих је дошао. 

 

У петом разреду, ради лакшег разумевања и усвајања градива, не треба инсистирати на 

детаљној грађи, већ треба ставити акценат на животни простор, начин живота, 

разноврсност и значај појединих група биљака. Вирусе, једноћелијске организме са 

организованим једром: једноћелијске алге, једноћелијске гљиве и хетеротрофне протисте 

треба обрадити информативно, а скривеносеменице на нивоу класа. Садржаји биологије 

у петом разреду укључују и излазак у природу што, поред посматрања и праћења 

природних појава и процеса, подразумева и прикупљање биљака за „заједнички хербар” 

(по десетак најтипичнијих представника биљака из окружења). Уместо прикупљања 

биљака могуће је њихово фотографисање и израда фотоалбума.  

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Задатак наставе биологије у шестом разреду је да оспособи ученика да: 

 

 на основу сличности и разлика у анатомско-морфолошкој грађи развија модел „дрво 

живота” у оквиру царства животиња;  

 користећи доказе еволуције и принципе еволуције животиња креира „календар 

живота“ ; 

 аргументовано образлаже потребу очувања биодиверзитета ослањајући се на 

информације о начину живота и распрострањености типичних представника 

животиња;  

 једноставним примерима илуструје улогу наслеђивања особина (комбиновање 

наследног материјала родитеља) у механизму природне селекције ради разумевања 

процеса биолошке еволуције;  

 доведе у везу промене у спољашњој средини (укључујући утицај човека) са губитком 

разноврсности животиња на Земљи; 

 на примерима различитих животних заједница прикаже односе између живих бића, 

као предуслове њиховог опстанка; 

 направи разлику између одговорног и неодговорног односа према животињама у 

непосредном окружењу; заштити своје здравље од најчешћих болести које изазивају 

или преносе животиње; 

 

У шестом разреду, ради лакшег разумевања и усвајања градива, не треба инсистирати на 

детаљној грађи, већ треба ставити акценат на животни простор, начин живота, порекло, 

разноврсност и значај појединих група животиња.   

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 



 

Задатак наставе биологије у седмом разреду је да оспособи ученика да: 

 

 одреди положај човака на моделу „дрво живота” и у календару живота на основу 

сличности и разлика у анатомско-морфолошкој грађи у односу на друга жива бића; 

 разликује биолошку и социо-културну еволуцију човека у контексту развоја 

цивилизације; 

 применом основних правила наслеђивања, илуструје утицај генетичког материјала 

родитеља (гена) на особине потомства; 

 прикаже повезаност органа и система органа у организам као целину; 

 сaстaви jeлoвник зa прaвилну исхрaну; 

 на једноставним примерима из свакодневног живота, илуструје како може ускладити 

сопствене активности са физиолошким стањем свог организма и променама у 

непосредној околини; 

 разликује фазе животног циклуса човека и разуме да пролази кроз психо-физичке 

промене у пубертету/адолесценцији које настају као резултат процеса хормонске 

консолидације и биолошког сазревања; 

 избегава ризична понашања која доводе до болести зависности и нарушавања 

репродуктивног здравља; 

 затражи стручну помоћ када запази промене у психичком здрављу, поремећају рада 

органа и организма у целини и теже повреде тела; 

 демонстрира пружање прве помоћи приликом лакших повреда тела;  

 измери пулс и крвни притисак и разликује резултате лабораторијских анализа крви 

(крвна слика) у односу на физилошке вредности; 

 прикупи, представи и протумачи информације добијене једноставним истраживањем 

из области биологије човека. 

У седмом разреду наставне теме обухватају садржаје науке о човеку, здравственој 

култури и репродуктивном здрављу. Не треба инсистирати на детаљном опису грађе и 

функције, већ на обољењима и повредама појединих органа, пружању прве помоћи и 

стицању неопходних хигијенских навика, очувању личног здравља и здравља других 

људи, као и одговорном односу према репродуктивном здрављу. 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 годишње 

 

Задатак наставе биологије у осмом разреду је да оспособи ученика да: 

 повезује распрострањење појединих група организама са различитим условима 

живота на Земљи; 

 на примерима из конкретне животне заједнице интерпретира значај наследне 

варијабилности у популацији за деловање природне селекције; 

 прикаже међусобну повезаност еколошких нивоа организације живог света;  

 тумачи основне односе међу члановима екосистема на примерима из своје околине;  

 преко циклуса кружења воде и основних хемијских елемената (угљеник, азот, фосфор 

и сумпор) протумачи трофичке односе унутар екосистема, последице које настају 

поремећајем  тог процеса, укључујући и последице настале антропогеним утицајем; 

 процењује утицај својих животних навика у потрошњи ресурса и одлагању отпада по 

здравље и околину; 

 учествује у планирању и реализацији акција усмерених ка заштити животне средине 

и биодиверзитета у својој непосредној околини и промовише њихову примену; 



 процени значај коришћења обновљивих извора енергије у очувању животне средине 

у својој непосредној околини; 

 прикаже и протумачи податке добијене у једноставном истраживању стања животне 

средине и биодиверзитета карактеристичних природних просторних целина. 

 

 познаје начине генетичке детерминације најчешћих наследних болести човека 

примењујући то знање у сврхе превенције и изградње толерантног става према 

оболелима; 

 демонстрира, на примерима, значај генетичке варијабилности у популацији за 

деловање еволуционих механизама и постанак врста. 

 

У осмом разреду наведени садржаји програма, поред основног теоријског приступа, 

поседују и активан приступ који је усмерен на практичну реализацију заштите и 

унапређивања животне средине и културе живљења бројним активностима и пројектима 

у учионици и непосредном окружењу. Овако конципиран програм даје велику креативну 

слободу наставницима и ученицима да га реализују, сходно условима, могућностима и 

времену.  

 

ПРОГРАМ ХЕМИЈЕ 

 

Циљ наставе хемије јесте да се осигура да сви ученици стекну базичну jeзичку и научну 

писменост и да напредују ка реализацији одговарајућих Стандарда образовних 

постигнућа, да се оспособе да решавају проблеме и задатке у новим и непознатим 

ситуацијама, да изразе и образложе своје мишљење и дискутују са другима, развију 

мотивисаност за учење и заинтересованост за предметне садржаје, као и: 

 развијање функционалне хемијске писмености; 

 разумевање промена и појава у при 

 роди на основу стечених знања о хемијским  појмовима,теоријама, моделима и 

законима; 

 оспособљавање ученика за комуницирање коришћењем термина хемије, хемијских 

симбола, формула и једначина; 

 развијање логичког, апстрактног и критичког мишљења и способности за решавање 

проблема; 

 осамостаљивање ученика за тражење и коришћење релевантних информација у 

различитим изворима (уџбеник, научнопопуларни чланци, интернет); 

 развијање свести о користима, ризицима и економском значају хемије за људско 

друштво; 

 развијање свести о важности одговорног односа према животној средини, 

одговарајућег и рационалног коришћења и одлагања различитих супстанци у 

свакодневном животу;  

 подстицање ученичке радозналости и потребе за сазнавањем о својствима супстанци 

у окружењу; 

 развијање свести о сопственим знањима и способностима.  

 

Задаци наставе хемије јесу: 

 

 стварање разноврсних могућности  да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе хемије сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе хемије буду 

у пуној мери реализовани; 

 омогућавање ученицима да разумеју предмет изучавања хемије;  



 омогућавање ученицима да сагледају значај хемије у свакодневном животу, за развој 

различитих технологија и развој друштва уопште; 

 омогућавање ученицима да разумеју научни метод којим се у хемији долази до 

сазнања; 

 оспособљавање ученика да у комуникацији користе хемијску терминологију и 

симболику; 

 стварање наставних ситуација у којима ће ученици до сазнања о својствима 

супстанци и њиховим променама долазити на основу демонстрационих огледа или 

огледа које самостално изводе, правилно и безбедно рукујући лабораторијским 

прибором, посуђем и супстанцама;   

 оспособљавање ученика за извођење једноставних истраживања; 

 стварање ситуација у којима ће ученици примењивати знање хемије за тумачење 

појава и решавање проблема у реалном окружењу. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

ХЕМИЈА И ЊЕН ЗНАЧАЈ   

 

Оперативни задаци 

Ученик треба да: 

 разуме шта је предмет изучавања хемије и како се у хемији долази до сазнања (научни 

метод); 

 схвати да је хемија једна од природних наука која објашњава појаве и промене у 

природи; 

 оспособи се за коришћење уџбеника и радне свеске; 

 овлада основним операцијама лабораторијске технике, мерама опрезности, заштите 

и прве помоћи како би самостално изводио једноставне експерименте; 

 организује радно место, припрема и одлаже прибор и други материјал за рад.  

 

Хемија и њен значај је уводна тема у којој ученици сазнају о предмету изучавања хемије, 

како се у хемији долази до сазнања (научни метод) и месту хемије у склопу природних 

наука. Потребно је да ученици упознају значај хемије и хемијске производње за развој 

друштва (на пример, за производњу лекова, нових врста грађевинских и изолационих 

материјала, козметичких производа, средстава за хигијену, конзерванаса, боја и 

лакова…).У оквиру ове теме ученици би требало да науче основна правила понашања у 

хемијском кабинету (специјализованој учионици, учионици специјализованој за 

природне науке), о мерама опреза при руковању супстанцама и лабораторијским посуђем 

и прибором, о мерама заштите себе и других, о заштити животне и радне средине, мерама 

прве помоћи у случају повреде у раду. У оквиру ове теме ученици започињу учење о 

правилима понашања и мерама опреза у раду, а она се даље разрађују на садржајима 

наредних тема. Знања и вештине које ученици стичу на овим часовима значајни су и за 

задовољавање свакодневних потреба. 

 

Почев од ове теме, ученике треба упућивати у технике и начине учења хемије: 

посматрање, мерење, бележење, уочавање правилности међу прикупљеним подацима, 

формулисање објашњења, извођење закључака, коришћење уџбеника, различите 

литературе и других извора информација. 

 

 



ОСНОВНИ ХЕМИЈСКИ ПОЈМОВИ  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 разуме разлику између физичког тела, супстанце и физичког поља; 

 разуме разлику између физичких и хемијских својстава супстанце; 

 разуме разлику између физичке и хемијске промене супстанце; 

 препознаје примере физичких и хемијских промена у свакодневном окружењу ; 

 зна шта су чисте супстанце и разликује хемијске елементе од једињења; 

 препознаје примере елемената и једињења у свакодневном окружењу; 

 разуме разлику између чистих супстанци и смеша; 

 препознаје примере смеша у свакодневном окружењу; 

 уме да изабере и примени поступак за раздвајање састојака смеша на основу 

физичких својстава супстанци у смеши.  

 

Тема има посебно место у садржајима хемије, јер се у њој дефинишу основни појмови 

који се развијају у наредним темама у 7. и 8. разреду и, у том смислу, требало би је с 

посебном пажњом обрађивати.  Одговарајућим избором примера потребно је омогућити 

ученицима разликовање појмова супстанца и физичко тело и на тај начин повезати ове 

садржаје са садржајима физике, а одговарајућим избором примера и демонстрационих 

огледа треба омогућити ученицима да разликују појмове физичка и хемијска својства 

супстанце, чему доприносе и трећа и четврта лабораторијска вежба. Ученицима треба 

омогућити да на примерима разликују својства супстанци од промена супстанци, 

физичка својства супстанци од хемијских својстава и физичке промене супстанци од 

хемијских промена. 

 

Важно је да ученици разликују примере чистих супстанци од смеша. У оквиру ове теме 

ученици проширују знање о мерама опреза у раду са супстанцама приликом утврђивања 

њиховог мириса (како се безбедно испитује мирис супстанце). Треба нагласити 

ученицима да укус супстанце не проверавају. Појам раствора се уводи у најопштијем 

значењу као хомогена смеша, појам растворљивости као физичко својство и појам 

растварања као физичка промена.  

 

СТРУКТУРА СУПСТАНЦЕ  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 зна да је атом најмања честица хемијског елемента; 

 разуме квалитативно и квантитативно значење хемијских симбола; 

 зна структуру атома, да нуклеони (протони и неутрони) чине језгро, а електрони 

образују електронски омотач; 

 зна односе маса протона, неутрона и електрона; 

 зна релативна наелектрисања протона, неутрона и електрона; 

 зна да се електрони у атому разликују по енергији (енергетски нивои); 

 разуме како су својства елемента и његов положај у Периодном систему условљени 

атомским бројем (број протона), односно бројем и распоредом електрона у омотачу; 

 разуме да је маса атома мала и да се из практичних разлога уместо стварне масе атома 

користи релативна атомска маса; 



 зна шта је атомска јединица масе и да је повеже са појмом релативна атомска маса; 

 уме да користи податке дате у таблици Периодног система елемената.  

 

Тему треба започети стварањем ситуације учења у којој ће ученици на основу 

одговарајућих аналогија формулисати претпоставке о честичној структури супстанце. На 

пример, када се помешају вода и калијум-перманганат, како се може објаснити чињеница 

да две супстанце заузимају исту запремину (1+1≠2). У следећем огледу, вишеструким 

разблаживањем раствора калијум-перманганата добија се све блеђи раствор, што указује 

на то да у њему и даље постоје „обојене“ честице, али у мањем броју у односу на број 

честица друге супстанце. Ученици би требало да разумеју које честице изграђују атом, 

својства тих честица (наелектрисање, маса) и својства атома у целини.  

 

ОСНОВНЕ ЧЕСТИЦЕ КОЈЕ ИЗГРАЂУЈУ СУПСТАНЦЕ: АТОМИ, МОЛЕКУЛИ, ЈОНИ  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 разуме да су основне честице које изграђују супстанце атоми, молекули и јони; 

 зна шта је јонска и ковалентна веза; 

 разуме разлику између атома, јона и молекула; 

 разуме сличности и разлике између атома и јона у броју и врсти субатомских честица; 

 разуме значај валентних електрона при стварању хемијске везе; 

 зна шта је валенца елемента и уме да на основу формуле једињења одреди валенцу 

елемената и обрнуто; 

 разуме разлику између стварне и релативне молекулске масе и уме да на основу 

хемијске формуле израчуна релативну молекулску масу; 

 зна да се у хемији користе електронске, структурне и молекулске формуле и разуме 

њихово значење; 

 разуме да својства хемијских једињења зависе од типа хемијске везе; 

 разуме разлику између атомске, јонске и молекулске кристалне решетке.  

 

Од ученика се очекује да науче да су атоми, молекули и јони основне врсте честица које 

изграђују хемијске елементе и једињења. Јачином хемијске  везе  ученицима треба 

објаснити различита својства супстанци са јонском и ковалентном везом (температуре 

топљења и кључања). Ученици треба да разумеју зашто су јонска једињења под 

стандардним условима увек у чврстом агрегатном стању, док се ковалентна једињења 

појављују у сва три агрегатна стања, у зависности од јачине међумолекулских 

интеракција.  

 

ХОМОГЕНЕ СМЕШЕ – РАСТВОРИ  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 разуме појам раствора и растворљивости; 

 разуме начин изражавања квантитативног састава раствора као незасићен, засићен и 

презасићен раствор; 

 разуме изражавање квантитативног састава раствора преко процентне концентрације; 

 уме да израчуна процентну концентрацију раствора; 

 уме да направи раствор одређене процентне концентрације; 



 разликује воду као једињење (чиста супстанца) од примера вода у природи које су 

смеше (изворска, морска, речна, језерска, подземна, минерална вода, атмосферска и 

отпадна вода); 

 разуме да је вода растварач за супстанце са јонском и полaрном ковалентном везом и 

зна значај воде за живот; 

 зна да је вода за пиће драгоцена и да је чува од загађења. 

 

Почетак формирања појмова из ове теме треба да укључи примере раствора из 

свакодневног окружења (бистри сокови; сирће; пијаћа, речна и морска вода; сузе). Као 

доказ да је вода, с којом су ученици у свакодневном контакту, смеша, може послужити 

оглед у коме ученици загревају различите узорке вода: воду из водовода, минералну 

воду, речну воду, итд. Следећи корак у формирању појма раствор требало би да 

обухвати самостални ученички рад у припремању раствора супстанци које су ученику 

познате (сахарозе и натријум-хлорида), затим испитивање и упоређивање 

растворљивости различитих супстанци (поред поменутих, и натријум-

хидрогенкарбоната, калцијум-карбоната, масти, уља, итд). Ученици треба да уоче да се 

у истој запремини воде може растворити различита маса различитих супстанци, што 

може да буде основа за формулисање дефиниције појма растворљивост. До формирања 

појма процентна концентрација раствора ученици могу доћи, најпре,  путем прављења 

раствора соли чији су катјони или анјони обојени и уочавање да интензитет боје раствора 

зависи од тога колико је соли растворено у истој запремини воде (на пример, један 

кристал калијум-перманганата или неколико кристала). Потом, може се дефинисати како 

се квантитативни састав раствора изражава процентном концентрацијом, а затим 

ученици изводе израчунавања и припремају раствор задате масене процентне 

концентрације, што обухвата мерење масе супстанце и масе, односно запремине, воде.  

 

ХЕМИЈСКЕ РЕАКЦИЈЕ И ИЗРАЧУНАВАЊА  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 зна да се хемијским симболима и формулама представљају супстанце, а једначинама 

хемијске промене (реакције); 

 разуме квалитативно и квантитативно значење симбола, формула и једначина 

хемијских реакција; 

 примењује знање о Закону одржања масе при писању једначина хемијских реакција; 

 разуме Закон сталних масених односа; 

 разликује два основна типа хемијских промена – реакције анализе и синтезе; 

 разликује појам масе од појма количине супстанце као и њихове основне јединице; 

 разуме однос масе и количине супстанце; 

 зна на основу формуле да израчуна моларну масу супстанце; 

 зна да хемијским једначинама прикаже једноставне хемијске реакције; 

 зна да на основу хемијске једначине објасни Закон о одржању масе; 

 изводи једноставна израчунавања на основу једначине хемијске реакције – 

стехиометријска израчунавања заснована на масеним и количинским односима; 

 зна да су све промене супстанци праћене променом енергије.  

 

У оквиру теме ученици треба да формирају разумевање квалитативног и квантитативног 

значења хемијске једначине којом се представља одређена хемијска промена. Законе по 

којима се хемијске промене одвијају ученици треба да разумеју са становишта честичне 



структуре супстанце, тј. да је маса супстанце пре и после хемијске реакције иста јер је 

број атома пре и после хемијске реакције исти, односно да супстанце међусобно реагују 

у тачно одређеним масеним односима јер увек одређени број атома једне супстанце 

реагује са одређеним бројем атома друге супстанце. Решавање стехиометријских 

задатака треба да омогући ученицима разумевање квантитативног аспекта хемијских 

реакција, односно важења основних хемијских закона. Ученици треба да уоче и разумеју 

везе између две основне величине: масе супстанце и њене количине, и њихових јединица.  

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 годишње 

 

НЕМЕТАЛИ,ОКСИДИ НЕМЕТАЛА И КИСЕЛИНЕ  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 зна о заступљености неметала у природи, у елементарном виду и у једињењима; 

 разуме основна физичка и хемијска својства важнијих представника неметала 

(водоника, кисеоника, сумпора, азота и угљеника); 

 повезује структуру атома неметала са њиховим својствима и положајем у Периодном 

систему елемената; 

 зна која својства неметала одређују њихову практичну примену; 

 зна да неметали реагују са кисеоником и граде оксиде; 

 саставља формуле оксида неметала применом знања о валенци неметала; 

 зна да оксиди неметала, који реагују са водом, са њом граде киселине; 

 примењује знање да је валенца неметала иста у киселини и одговарајућем оксиду; 

 уме да докаже киселине помоћу индикатора. 

 

У оквиру реализације наставне теме потребно је да ученици сазнају који су 

најзаступљенији неметали у неживој и живој природи и да уоче сличности и разлике у 

заступљености. На основу знања стеченог у седмом разреду о структури атома, која 

условљава реактивност елемената и начин њиховог међусобног повезивања (хемијска 

веза), ученици закључују у ком виду се неметали налазе у природи (у елементарном виду 

или у виду једињења).  

 

Демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе омогућавају ученицима да уоче физичка 

својства неметала (агрегатно стање, растворљивост у води и неполарним растварачима). 

Приликом посматрања демонстрационих огледа за добијање водоника и кисеоника, 

ученике, питањима, усмеравати и подстицати да уочавају својства ових гасова на основу 

начина прикупљања (прикупљање изнад воде указује на малу растворљивост у води). 

Посматрајући испитивање својстава водоника, ученици уочавају начине којима се 

манипулише гасовима и уче о мерама опреза приликом руковања запаљивим гасовима.  

Упознајући, кроз огледе, својства кисеоника и неметала, ученици треба да науче да је 

важно хемијско својство кисеоника грађење оксида. Другим речима, ученици формирају 

знање о томе да је кисеоник неопходан реактант у реакцијама сагоревања. Упутно је 

алотропске модификације први пут споменути код кисеоника и, касније, код угљеника.   

Киселост неорганских киселина ученици доказују помоћу индикатора. При томе, могу 

упоредо доказивати киселост њима познатих киселина из свакодневног живота (сирћетна 

киселина, лимунска киселина). Појам индикатора треба увести при испитивању својстава 

раствора насталог у реакцији између сумпор(IV)-оксида и воде.  



 

Ученике треба подстицати да пишу формуле оксида и киселина. Уз тривијалне називе 

оксида и називе киселина, дати и њихове називе по анјонској номенклатури.  

 

Веома је важно да се на примерима укаже на практичан значај изучаваних киселина у 

свакодневном животу. 

 

У првој вежби (испитивање физичких својстава неметала), зависно од опремљености 

школе, могу се поред сумпора, испитивати и својства других неметала.  

 

МЕТАЛИ, ОКСИДИ МЕТАЛА И ХИДРОКСИДИ (БАЗЕ)   

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 зна о заступљености метала у природи, у елементарном виду и у једињењима; 

 разуме основна  физичка  својства метала; 

 повезује структуру атома метала са њиховим својствима и положајем у Периодном 

систему елемената; 

 разликује својства хемијски изразитих метала од технички важних метала; 

 зна својства метала која одређују њихову практичну примену; 

 зна  да метали у реакцији са кисеоником  граде оксиде метала;  

 саставља формуле оксида метала применом знања о валенци метала; 

 зна да оксиди метала, који реагују са водом, са њом граде хидроксиде (базе); 

 зна да је валенца метала иста у хидроксиду и одговарајућем оксиду;  

 зна да је хидроксидна група једновалентна; 

 саставља формуле хидроксида на основу валенце метала; 

 уме да помоћу индикатора докаже базна својства раствора хидроксида; 

 зна да у реакцији неких метала са киселинама настаје водоник; 

 зна да су метали подложни корозији и поступке заштите од корозије; 

 зна да се легирање врши у циљу добијања материјала са својствима погодним за 

одређену намену.  

 

Обраду садржаја ове теме започети разматрањем заступљености метала у природи и 

повезивањем са заступљеношћу неметала. Потребно је такође подстицати ученике да 

повезују видове налажења метала у природи (у елементарном виду или у виду једињења) 

са структуром атома, односно реактивношћу метала. 

 

Физичка својства метала се обрађују у прегледу. Хемијска својства типичних метала 

изучавају се на примеру калцијума. Ако школа нема  калцијум, добијање оксида и 

хидроксида може се показати на примеру магнезијума, уз указивање на сличност (и 

разлике) у хемијским својствима магнезијума и калцијума. Поред тога, важно је 

подсетити ученике на садржаје програма седмог разреда и подстицати их да повезују 

положај метала у групи и периоди Периодног система елемената са његовом 

реактивношћу. 

 

У оквиру друге вежбе учениции спитују понашање метала са разблаженом сумпорном 

киселином и проширују своје знање тиме да је важно својство киселина реакција са 

металима.  

 



На основу огледа ученици уочавају да заједничка својства метала нису подједнако 

изражена код свих метала. Они треба да науче да је кисеоник неопходан реактант за 

реакције оксидације метала, као што су рђање и сагоревање, и да упоређују тежњу 

различитих метала да подлежу том типу реакције. Демонстрационим огледом показати 

да брзина корозије зависи од услова (под водом, на додирној површини воде и ваздуха, 

у ваздуху). Потребно је указати, такође, на то да оксиди неких метала са водом граде 

хидроксиде.  

 

СОЛИ  

 

Оперативни задаци 
 

Ученик треба да: 

 усвоји знања о појму соли; 

 саставља формуле соли на основу валенце метала и валенце киселинског остатка; 

 саставља формуле соли на основу назива соли и обрнуто; 

 зна да соли могу настати у хемијским реакцијама – киселине и базе, метала и 

киселине, киселог оксида и базе;  

 уочава међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли; 

 зна о заступљености натријум-хлорида и калцијум-карбоната у природи;  

 зна о значају и примени важних соли. 

 

Наставник планира наставне ситуације у којима ученици вежбају састављање формула 

соли киселина које су обрађене у оквиру теме Неметали, оксиди неметала и киселине. 

На примеру припремања физиолошког раствора, тему Соли повезати са темом Хомогене 

смеше – раствори односно са квантитативним саставом раствора, што је обрађивано у 

седмом разреду. Ученици треба да знају својства, примену и добијање кухињске соли. 

Корелација са наставом географије може се остварити указивањем на условљеност 

облика кречњачког рељефа својствима калцијум-карбоната и калцијум-хидрогенбоната. 

Повезивање са свакодневним животом може се остварити указивањем на тврдоћу воде, 

састав минералних вода, деминерализацију воде итд.  

 

У оквиру ове теме ученици проширују знање о киселинама још једним њиховим 

својством да реагују са солима угљене киселине уз издвајање угљеник(IV)-оксида. 

 

На крају обраде теме кроз различите примере (обухватајући и оне обрађене у првој и 

другој теми) указати на међусобну повезаност класа неорганских једињења и тако 

систематизовати усвојена знања о својствима оксида, киселина, хидроксида и соли.

  

 

ЕЛЕКТРОЛИТИЧКА ДИСОЦИЈАЦИЈА КИСЕЛИНА, ХИДРОКСИДА  И  СОЛИ   

 

Оперативни задаци 
 

Ученик треба да: 

 разуме како под утицајем поларних молекула воде дисосују киселине, хидроксиди и 

соли; 

 зна да у воденим растворима киселина постоје водонични јони,  Н+; 

 зна да у воденим растворима база постоје хидроксидни јони, ОН-; 

 разуме да је реакција неутрализације реакција између Н+ и ОН- јона; 



 разуме да се доказивање кисело-базних својстава раствора помоћу индикатора 

заснива на постојању одређених јона у раствору; 

 познаје pH-скалу и на основу pH-вредности разврстава растворе у киселе, базне и 

неутралне. 

 разуме међусобну повезаност оксида, киселина, хидроксида и соли. 

 

Циљ остваривања садржаја ове теме је уопштавање и систематизација знања о 

киселинама, хидроксидима и солима. Појам киселина, хидроксида и соли дефинише се 

на основу Аренијусове теорије електролитичке дисоцијације. Примерима дисоцијације 

киселина и хидроксида у води обухватити и оне киселине и хидроксиде који нису 

обрађивани у оквиру прве две теме, као што су, на пример, хлороводонична киселина и 

натријум-хидроксид.  

 

Ученике треба информисати о pH-скали као начину за исказивање киселости раствора и 

илустровати примерима из свакодневног живота (средства за одржавање хигијене, 

козметички препарати, прехрамбени производи, телесне течности). Ученици процењују 

pH-вредност помоћу универзалне индикаторске хартије.  

 

На часу утврђивања посветити пажњу састављању формула и извођењу назива киселих 

соли, на пример, натријум-хидрогенкарбоната и натријум-хидрогенсулфата.   

 

УВОД У ОРГАНСКУ ХЕМИЈУ  

 

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 зна да су једињења угљеника, изузев оксида, угљене киселине и њених соли 

(карбоната и хидрогенкарбоната) органска једињења; 

 зна да су угљеникови атоми у молекулима органских једињења четворовалентни; 

 разуме да се угљеникови атоми могу међусобно повезивати у отворене и затворене 

низове (прстенове), да веза између атома угљеника може бити једнострука, двострука 

и трострука, те да је то узрок многобројности органских једињења; 

 разуме да угљеникови атоми у молекулима органских једињења могу бити повезани 

и са атомима других елемената једноструком, двоструком или троструком везом. 

У оквиру ове теме, ученици уочавају разлике у својствима органских и неорганских 

једињења. Формирају знање о томе да у састав свих органских једињења улази угљеник 

и повезују могућност грађења великог броја органских једињења са структуром 

угљениковог атома. 

  

 

 

УГЉОВОДОНИЦИ  

Оперативни задаци 

 

Ученик треба да: 

 разликује алкане, алкене и алкине на основу молекулске и структурне формуле и на 

основу назива;  

 разуме структурну изомерију; 

 зна физичка својства угљоводоника (растворљивост, агрегатно стање на     собној 

температури); 



 зна да угљоводоници подлежу реакцији сагоревања у којој се ослобађа топлота;  

 разуме разлике у структури и реактивности засићених и незасићених угљоводоника;  

 разуме основне хемијске реакције алкана (супституција), алкена и алкина (адиција); 

 зна да су главни природни извори угљоводоника нафта и земни гас;  

 зна важније деривате нафте (бензин, петролеум, дизел уље, уље за подмазивање и 

асфалт) и да су то смеше једињења сличних физичких и хемијских својстава. 

 

Учење о угљоводоницима започети истицањем њиховог значаја и практичне примене. 

Да би ученици овладали писањем структурних и рационалних структурних формула, 

омогућити им да претходно састављају и посматрају моделе молекула угљоводоника. 

Именовање угљоводоника показати на неколико једноставних примера, укључујући и 

именовање изомера. Појам изомера повезати са раније истакнутом чињеницом да се 

одређен број угљеникових атома међусобно може повезивати на различите начине. 

 

Разлике у реактивности алкана, алкена и алкина објаснити на основу разлике у структури 

молекула ових једињења. Хемијска својства  засићених  и незасићених угљоводоника 

треба обрадити упоредо, што омогућава сагледавање њихове сличности (сагоревање) и 

различитости (супституција, адиција). 

 

Од хемијских својстава угљоводоника навести она која омогућавају практичну примену 

угљоводоника: 

 

 сагоревање – употреба угљоводоника као извора енергије (земни и рафинеријски гас, 

бензин, дизел гориво, мазут);  

 реакције супституције и адиције – од угљоводоника се може добити мноштво 

једињења различите практичне намене која, поред атома угљеника и водоника, 

садрже и атоме других елемената (на пример, производња пластичних маса, тефлона, 

фреона, боја, инсектицида…).  

 

Ароматичне угљоводонике обрадити на информативном нивоу, указујући на њихову 

слабу реактивност и токсичност. 

 

Учећи о дериватима нафте, важно је да ученици уоче да су производи фракционе 

дестилације (кондензације) и даље смеше угљоводоника. 

 

Реакцију полимеризације представити као реакцију у којој се од реактаната, одређених 

својстава (на пример, гасовито агрегатно стање), добијају супстанце са новим својствима 

(чврсто агрегатно стање). Нагласити практичну примену различитих полимера. 

 

ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА СА КИСЕОНИКОМ 

  

Оперативни задаци 
 

Ученик треба да: 

 разуме да је функционална група део молекула који условљава физичка и хемијска 

својства једињења;  

 зна функционалну групу алкохола и како се алкохоли именују; 

 разуме како хидроксилна група одређује физичка и хемијска својства алкохола;  

 зна о добијању етанола алкохолним врењем; 

 разуме основна физичка и хемијска својства етанола; 

 зна о практичној примени алкохола (метанола, етанола, гликола и глицерола); 



 зна о штетном дејству етанола на људски организам (алкохолизам), и о токсичности 

метанола; 

 зна функционалну групу карбоксилних киселина и како се карбоксилне киселине 

именују; 

 разуме како карбоксилна група одређује физичка и хемијска својства карбоксилних 

киселина;  

 зна  да оксидацијом етанола може настати етанска киселина; 

 зна о практичној примени карбоксилних киселина;  

 зна које се карбоксилне киселине називају масне киселине;  

 зна да у реакцији алкохола и карбоксилних киселина настају естри и како се настали 

естри именују;  

 разуме физичка својства естара. 

 

Ученици уочавају да су својства органских једињења са истим бројем угљеникових атома 

различита, у зависности од функционалне групе. Уче, такође, именовање органских 

једињења према функционалној групи коју садрже и повезују одређену функционалну 

групу у молекулу са својствима једињења. Уз називе једињења према IUPAC 

номенклатури навести и тривијалне називе представника органских једињења са 

кисеоником.  

 

Карбонилна једињења упутно је обрадити као оксидационе производе одговарајућих 

алкохола, уз указивање на практични значај метанала (формалдехида) и пропанона 

(ацетона). Поред примене у свакодневном животу, потребно је нагласити важност 

органских једињења са кисеоником као индустријских сировина. Ученицима треба 

указати на штетно физиолошко деловање алкохола и проблем алкохолизма. У 

корелацији са наставом биологије, ученици могу самостално, из различитих извора, да 

прикупљају информације о утицају алкохола на организам.  

 

Током обраде наставних садржаја о карбоксилним киселинама, ученици уочавају 

сличности и разлике у својствима неорганских и органских киселина. 

 

БИОЛОШКИ ВАЖНА ОРГАНСКА ЈЕДИЊЕЊА  

 

Оперативни  задаци 
 

Ученик треба да: 

 зна шта су масти и уља и њихова физичка својства;  

 препознаје формуле триацилглицерола као главних састојака масти и уља;  

 зна да се детерџенти по хемијском саставу и својствима разликују од сапуна, али да 

је принцип уклањања нечистоћа исти; 

 зна о значају и улози масти и уља у живим бићима; 

 зна шта су угљени хидрати и о њиховом значају и улози у живим бићима; 

 разуме физичка својства угљених хидрата; 

 разликује према сложености моносахариде, дисахариде и полисахариде и зна да 

хидролизом дисахарида и потпуном хидролизом полисахарида настају 

моносахариди; 

 разликује сахарозу од инвертног шећера;  

 разуме да су различита својства и биолошка функција скроба и целулозе последица 

разлика у њиховој хемијској структури; 

 зна о практичној примени угљених хидрата (на пример, да се хартија прави од 

целулозе; да је памук, по хемијском саставу, целулоза); 



 зна да молекули аминокиселина садрже карбоксилну и амино групу; 

 зна да су протеини природни полимери протеинских аминокиселина; 

 знада се есенцијалне аминокиселине морају уносити храном;  

 зна о значају и улози протеина у живим бићима; 

 наводи животне намирнице богате мастима и уљима, угљеним хидратима и 

протеинима; 

 зна да се неки витамини растварају у води, а неки у мастима, што је условљено 

њиховом хемијском структуром; 

 зна о значају и улози витамина у људском организму. 

 

У оквиру теме не треба инсистирати на писању структурних формула триацилглицерола, 

већ на познавању својстава ових једињења и њихових смеша. Неопходно је да ученици 

знају о својствима, биолошком и техничком значају масти и уља, као и о примени ових 

једињења као сировина или полупроизвода у даљој хемијској преради, на пример, 

добијање маргарина из уља и производња сапуна. Енергетска улога масти и уља у живим 

бићима и њихов значај за правилну исхрану, као и значај незасићених масних киселина 

за исхрану, могу да се обраде кроз самосталне радове ученика. 

 

У корелацији са наставом биологије ученици уче да глукоза, као основни извор енергије 

за жива бића, настаје процесом фотосинтезе. Потребно је ученицима хемијском 

једначином приказати процес фотосинтезе, да би сагледали да од једноставних 

неорганских молекула, угљеник(IV)-оксида и воде, под одређеним условима, настају 

сложени молекули органског једињења (глукозе). Грађење полисахарида треба 

представити као начин да се енергија складишти. Треба указати на градивну и заштитну 

улогу целулозе у биљкама. Потребно је истаћи да су скроб и целулоза природни 

полимери изграђени различитим везивањем истих моносахаридних јединица. На том 

примеру ученици могу да уоче како разлика у структури доводи до разлике у својствима.   

Важно је да се укаже на широку заступљеност угљених хидрата у природи и њихову 

примену у свакодневном животу: сахарозе у прехрамбеној индустрији, скроба у 

прехрамбеној и фармацеутској индустрији, памука и целулозе у текстилној индустрији... 

На примеру сахарозе и инвертног шећера обновити разлику између једињења и смеша, а 

кристализацију меда представити као кристализацију презасићеног раствора. 

 

Аминокиселине представити као једињења која у свом молекулу садрже две 

функционалне групе: карбоксилну и амино групу. Настајање пептидне везе, као 

функционалне групе полипептида и протеина, објаснити као реакцију амино групе једне 

аминокиселине са карбоксилном групом друге аминокиселине. Важно је указати на 

значење појмова: аминокиселина, -аминокиселина, протеинска аминокиселина и 

есенцијална аминокиселина. Од највеће важности је ученицима указати на биолошки 

значај протеина, њихову градивну и каталитичку функцију у организму, у корелацији са 

наставом биологије. Значај протеина за правилну исхрану може се обрадити кроз 

самосталне радове ученика. Посебну пажњу посветити огледима денатурације протеина 

под дејством топлоте и киселина.  

 

У оквиру теме ученици треба да науче да се исхраном уноси шест главних врста 

супстанци неопходних људском организму (протеини, угљени хидрати, масти и уља, 

витамини, минерали и вода), о важности правилне исхране, као и о поремећајима 

исхране. У складу са тим, целисходно је и функционално упутити их да из различитих 

извора пронађу информације о важности витамина (и минерала), као и о намирницама у 

којима се налазе наведене супстанце. 



ХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  

 

Оперативни задаци 
 

Ученик треба да: 

 зна о значају безбедног поступања са супстанцама и значају правилног складиштења; 

 зна о загађивачима (неорганским и органским супстанцама) ваздуха, воде и 

земљишта и мерама заштите. 

 

У оквиру теме ученици сазнају о неорганским и органским супстанцама – главним 

загађивачима ваздуха, воде и земљишта. У вези са тим, размотрити узроке загађивања 

животне средине и, на основу својстава супстанци, размотрити њихов утицај на околину 

и жива бића, као и мере превенције.  

 

Важно је истаћи допринос хемије за очување и унапређење квалитета животне средине 

кроз истраживање сложености хемије земље, вода у природи, атмосфере и биосфере, 

кроз развој нових реагенаса, метода и инструмената за детекцију и идентификацију 

опасних супстанци. 

 

Један од часова за утврђивање и систематизацију садржаја ове наставне теме може се 

предвидети за израду мини-пројекта о заштити животне средине у локалним условима. 

 

 

ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО 

 

Циљ наставног предмета информатика и рачунарство је стицање знања, овладавање 

вештинама и формирање вредносних ставова који доприносе развоју информатичке 

писмености неопходне за живот у савременом друштву, даље стручно усавршавање и 

практична примена у процесу рада, као и оспособљавање ученика да ефикасно, 

рационално и безбедно користе рачунар на начин који не угрожава њихово физичко и 

ментално здравље.  

 

Задаци наставе информатике и рачунарства су да ученици: 

 

 развију свест о неопходности коришћења рачунара у свакодневном животу и раду и  

значају информатике за функционисање и развој друштва; 

 примене стечена знања и вештине у стицању конкретног образовања за будуће 

занимање; 

 јачају способност за прецизно и концизно дефинисање проблема; упознају се са 

алгоритамским начином решавања проблема и основним алгоритмима; 

 стекну знања потребна за подешавање параметара оперативног система на нивоу 

корисничког интерфејса, коришћење могућности оперативних система и система 

датотека конкретног оперативног система; 

 овладају коришћењем програма за обраду текста и табеларних података и креирање 

докумената у коме су интегрисани текст, слика и табела; 

 упознају начине израде презентација и оспособе се за израду једноставнијих 

презентација; 

 разумеју принципе функционисања интернета, локалних мрежа и оспособе се за 

коришћење мрежних ресурса, интернет сервиса и система за електронско учење; 



 унапреде способностиза брзо, ефикасно, рационално и безбедно проналажење 

информација коришћењем рачунара, као и њихово критичко анализирање и 

преношење; 

 развију прецизност, рационалност и креативност у раду са рачунаром;  

 на адекватан начин користе предности рачунара и друштвених мрежа у удруживању 

са другима и покретању акција чији је циљ ширење корисних информација или 

пружање помоћи и подршке онима којима је то потребно; 

 изграде правилне ставове према коришћењу рачунара, без злоупотребе и 

претеривања које угрожава њихов физичко и ментално здравље; 

 упознају савремена ергономска решења која олакшавају употребу рачунара и изграде 

спремност за праћење нових решења у области информатичке технологије; 

 развијају способности да стечена знања примењују за решавање проблема и нових 

ситуација у процесу рада и свакодневном животу. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 упознавање ученика са графичким радним окружењем оперативног система; 

 упознавање ученика са организацијом дискова, датотека и директоријума; 

 упознавање ученика са подешавањем околине за рад на српском језику; 

 упознавање ученика са инсталацијом додатних уређаја и програма; 

 упознавање ученика са радом у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са основним програмима за рад у мултимедији; 

 оспособљавање ученика за самостално коришћење рачунарских програма. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 
 

 упознавање ученика са радом са табелама у програму за обраду текста; 

 упознавање ученика са применом рачунара у области информација и комуникација; 

 упознавање ученика са основним елементима програма за графику и анимацију; 

 упознавање ученика са основним елементима програмирања; 

 упознавање ученика са различитим образовним софтверима. 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

0+30 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 оспособљавање ученика за примену рачунара у области информација и 

комуникација; 

 упознавање ученика са опасностима на интернету и начинима заштите од њих; 

 упознавање ученика са основама програма за снимање и обраду звука; 

 упознавање ученика са основама програма за снимање и обраду видео-записа; 

 оспособљавање ученика за израду мултимедијалних презентација; 

 оспособљавање ученика за писање једноставних програма; 

 упознавање ученика са основама програма за цртање и графички дизајн; 



 упознавање ученика са образовним софтвером. 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

0+30 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 упознавање ученика са применом рачунара у области табеларних прорачуна и изради 

графикона; 

 упознавање ученика са фазама израде проблемских задатака на рачунару; 

 упознавање ученика са основама програма за израду једноставних презентација на 

мрежи; 

 упознавање ученика са могућностима специјализованих програма за израду 

презентација на мрежи; 

 оспособљавање ученика за самосталну израду пројекта применом рачунарских 

технологија. 

 

 

 

ПРОГРАМ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ 

 

Циљ наставе ликовне културе је оспособљавање за визуелну комуникацију и развијање 

критичког и стваралачког мишљења, естетских критеријума и одговорног односа према 

очувању културе и уметничког наслеђа. 

 

Задаци наставе су да ученици:  

 

 развијају моторику, визуелно опажање и памћење, естетске критеријуме, 

креативност, стваралачко и критичко мишљење, радозналост, имагинацију, 

самосталност и самопоуздање; 

 стекну функционална знања о композицији, елементима композиције и принципима 

компоновања; 

 упознају одабрана дела националне и светске визуелне уметности, споменике 

културе и занимања из области визуелне уметности; 

 користе различите врсте информација као подстицај за стваралачки рад; 

 буду оспособљени за визуелну и невербалну комуникацију и јавни наступ, за 

решавање проблема, сарадњу и тимски рад, за процену и представљање својих и 

радова/идеја других; 

 поштују свој и радове других, различите културе, мишљења, идеје и индивидуални 

      доживљај уметничког дела; 

 примењују стечена знања и умења у унапређивању животне и радне средине, у 

настави других предмета, свакодневном животу, даљем школовању и будућем 

занимању; 

 стекну навику да прате дешавања у култури путем различитих медија, да посећују 

изложбе, музеје, локалитете, представе... и да буду мотивисани за различите видове      

учешћа у активностима из области културе;  

 реализују задатке и учествују у активностима који ће им причињавати задовољство и 

развити интересовање за визуелну уметност. 

 

 



ПРВИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 

 науче како да правилно и одговорно припремају, користе и одржавају прибор и 

материјал и заштите радну површину и одећу;  

 упознају одабрани цртачки и вајарски материјал и технике; 

 развијају визуелно опажање и памћење уочавањем и поређењем визуелних 

карактристика простора, облика и линија;  

 упознају установе културе (биоскоп, музеј, галерија, позориште, библиотека), 

споменик културе у најближем окружењу, одабраног уметника, његово познато дело 

и занимања у визуелној уметности: сликар, вајар, дизајнер (употребних предмета); 

 учествују у постављању изложбе радова. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 

 развијају навику да правилно и одговорно припремају, користе и одржавају прибор и 

материјал и заштите радну површину и одећу;  

 упознају одабране цртачке, сликарске и вајарске технике; 

 пореде композиције, амбијент, кретање, светлост и сенке, боје, облике и линије и 

приказују теме од личног значаја и интересовања; 

 упознају одабране националне споменике културе, уметника и његово дело и 

занимања: фотограф и графички дизајнер; 

 пореде различитости у опажању, тумачењу и доживљавању уметничких дела и 

визуелних информација; 

 стичу самопоуздање у невербалној комуникацији; 

 упознају прихватљиве моделе понашања у различитим установама културе; 

 стичу навику да се договарају и помажу приликом постављања изложбе радова и 

обликовања школског простора.   

 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 

 самостално припремају, користе, чисте и одлажу прибор и материјал на безбедан и 

одговоран начин;  

 истражују изражајне могућности материјала и техника које су већ користили и 

упознају нове технике и материјал; 

 пореде композиције, простор, кретање, светлост и сенку, линије, текстуре и боје; 

 користе уметничка дела и одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

приказују одабране мотиве на основу опажања и памћења опаженог и на основу 

имагинације; 

 стичу самопоуздање у невербалној комуникацији;  



 упознају познате симболе (споменике) градова или држава, визуелне одлике 

одабраних етно-култура, одабрана уметничка дела и занимања: архитекта, дизајнер 

одеће, сценограф;  

 користе једноставне стручне изразе када пореде своје и туђе радове, износе утиске и 

опажања и описују догађај културе којем су присуствовали; 

 стичу навику да се договарају и помажу приликом постављања изложбе радова и 

обликовања школског простора.  

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 

 истражују изражајне могућности материјала и техника које су већ користили и 

упознају нове технике; 

 изражавају своја интересовања, сећања, утиске и опажања и користе одабране 

информације као подстицај за стваралачки рад; 

 упознају визуелне одлике одабране прошле културе, уметнике и њихово дело и 

занимања: костимограф, стилиста, сценски шминкер; 

 користе једноставне стручне изразе када износе утиске и опажања, пореде своје и 

туђе радове и описују догађај културе којем су присуствовали; 

 поштују договорена правила понашања приликом посете догађаја или установа 

културе и у заједничком раду, испољавају поштовање према свом и радовима других 

и према различитости у визуелном изражавању и доживљају уметничких дела. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 

 истражују изражајне могућности материјала и техника, изражавају своје замисли, 

интересовања, утиске и опажања и користе одабране информације као подстицај за 

стваралачки рад; 

 стекну навику да од одбачених радова праве нове, да преобликују материјал и 

предмете за рециклажу и користе импровизовани прибор; 

 упознају једноставне поступке за развијање имагинације и креативности; 

 користе основне стручне изразе када пореде своје и туђе радове и уметничка дела и 

износе утиске, опажања и закључке; 

 поштују договорена правила понашања и облачења приликом посете догађаја или 

установа културе, поштују свој и радове других и различитости у изражавању и 

доживљају уметничких дела; 

 испољавају елементарне вештине сарадње у заједничком раду. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 



 истражују изражајне могућности материјала и техника, праве нове радове од 

одбачених радова, преобликују материјал и предмете за рециклажу и користе 

одабрани прибор (стандардни или импровизовани); 

 изражавају своје замисли, интересовања, утиске, опажања и сазнања и користе 

одабране информације као подстицај за стваралачки рад; 

 примењују једноставне поступке за развијање имагинације и креативности; 

 користе основне стручне изразе када пореде своје и туђе радове и уметничка дела и 

износе утиске, опажања и закључке; 

 уче на разликама у опажању и изражавању.  

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Оперативни задаци су да ученици: 

 

 користе изражајне могућности материјала и техника, решавају проблемске задатке 

примењујући стечена знања, изражавају своје замисли, интересовања, утиске, 

опажања, сазнања, искуство или емоције и користе различите информације као 

подстицај за стваралачки рад; 

 идентификују креативне и иновативне идеје у архитектури, уметничким радовима и 

делима и пореде уметничке и неуметничке радове (шунд, кич); 

 самостално примењују одабране поступке за долажење до креативних решења; 

 користе основне стручне изразе када пореде своје и туђе радове и уметничка дела и 

дискутују о разноврсним темама; 

 разматрају примену стечених знања и умења у будућој професији. 

 

Програм је посебно припремљен за ученике Школе за музичке таленте у Ћуприји. Из 

редовног програма су одабрани садржаји који су неопходни за достизање стандарда и 

формирање компетенција, а допуњени су садржајима који су фокусирани на визуелну 

комуникацију, развијање креативних идеја и припрему ученика за јавни наступ. 

 

Имајући у виду специфичност школе, структура програма је флексибилна – редослед 

целина је могуће променити, а неке садржаје је могуће обрадити у оквиру других целина, 

посебно ако се планира интердисциплинарна/интегрисана тематска настава. Наставник 

бира и начин учења, руководећи се интересовањима и могућностима ученика. Неке 

садржаје могуће је обрадити у успутном разговору, а неке као истраживачки задатак или 

пројекат. Од наставника се очекује да буде подстицајан, да примењује иновативне методе 

и поступке и омогући ученицима да стекну знања и умења корисна за свакодневни живот 

и будућу професију, на начин који ће им причињавати задовољство, подстаћи 

радозналост и интересовање за визуелну уметност.  

 

Интегрисана тематска настава је пожељна у свим разредима. Потребно је, међутим, 

обратити посебну пажњу на значај и природу предмета како би се избегла негативна 

појава да се часови који су предвиђени за учење ликовне културе користе искључиво за 

учење садржаја других предмета – активности ученика се своде на елементарне поступке 

(бојење, резање, лепљење) и на задатке који не доприносе остваривању циљева предмета 

и достизању стандарда.  

 

Наставик припрема наставни материјал (визуелне примере у електронском облику који 

се могу бесплатно преузети са интернета) и, за себе, листу интернет адреса на којима је 



објављен материјал погодан за наставу (кратки анимирани филмови, снимци 

атрактивних сценских наступа, едукативне игрице...). Програм је допуњен предлозима 

примера из савремене уметности како би се наставнику олакшала интернет претрага. 

Ученици могу да користе уџбенике за ликовну културу за основну школу, али је 

неопходно да уз то користе и додатни наставни материјал. Пожељно је да школа формира 

збирку уџбеника за ликовну културу за све разреде основне школе.  

 

 

ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА 

 

 

Циљ физичког васпитања је да разноврсним и систематским моторичким активностима, 

у повезаности са осталим васпитно-образовним подручјима, допринесе интегралном 

развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком); развоју моторичких 

способност; стицању, усавршавању и примени моторичких умења, навика и неопходних 

теоријских знања у свакодневним и специфичним условима живота и рада. 

 

Задаци наставе физичког васпитања јесу: 

 подстицање раста, развоја и утицање на правилно држање тела; 

 развој и усавршавање моторичких способности; 

 стицање моторичких умења која су, као садржаји, утврђени програмом физичког 

васпитања и стицање теоријских знања неопходних за њихово усвајање; 

 усвајање знања ради разумевања значаја и суштине физичког васпитања дефинисаног 

циљем овог васпитно-образовног подручја; 

 формирање морално-вољних квалитета личности; 

 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада; 

 стицање и развијање свести о здрављу, чувања здравља и заштити природе и човекове 

средине; 

 стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада током 

наставе физичког васпитања сврха, циљеви и задаци образовања, као и циљеви 

наставе физичког васпитања буду у пуној мери реализовани. 

 

Процес наставе физичког васпитања усмерен је на: 

 

 развијање физичких способности, 

 усвајање моторичких знања, умења и навика, 

 теоријско образовање.  

 

Ове компоненте чине јединствен систем наставе физичког васпитања, а у пракси сви ти 

задаци прожимају се и повезују са ситуацијама које настају у току рада. 

 

У циљу развијања физичких способности – гипкости, снаге, брзине, издржљивости, 

окретности и прецизности, на свим часовима, ванчасовним и ваншколским облицима 

рада, спроводи се низ поступака (метода) и облика рада путем којих се постижу 

оптималне вредности ових способности, као основе за успешно стицање моторичких 

знања, умења, навика и формирања правилног држања тела.  

 

Програм за развијање физичких способности сачињава наставник. Овај програм се 

изводи путем вежби обликовања, фронтално, најчешће у припремном делу часа. У току 



рада, наставник, постепено усмерава ученике на самостално извођење вежби како би 

њихва пажња била усмерена на исправљање грешака. У овом делу часа могу се 

користити и вежбе које, као делови биомеханичке структуре основног задатка на главном 

делу часа, служе за обуку и увежбавање конкретног програмског задатка. Ученицима, 

који из здравствених разлога изводе посебно одабране вежбе, потребно је обезбедити 

место за вежбање у овом делу часа. Затим, треба програм реализовати у функцији 

развијања, пре свега, гипкости, снаге, брзине и издржљивости. Најпогодније методе за 

школско физичко васпитање прилагођене из спортског тренинга су метода екстензивног 

и интензивног рада и метода трајног рада. Наставник, за сваког ученика, сачињава радни 

картон, са програмом вежби и индивидуалним оптерећењем за сваку вежбу. 

  

Наставник може да користи и друге методе које су познате у теорији и пракси. 

 

Програмске садржаје, где је то потребно, треба реализовати одвојено према полу. 

Акценат се ставља на оне моторичке активности којима се најуспешније може 

супротставити последицама свакодневне хипокинезије и на оне које су у нашој средини 

најразвијеније и за које има интересовања у појединим срединама.  

 

У програму су дати само кључни програмски садржаји, али не и већи избор вежби 

помоћу којих се остварује. То је учињено да би наставник физичког васпитања могао 

слободно и креативно да изналази ефикасна решења и бира вежбе помоћу којих ће ток 

физичког вежбања да прилагођава инивидуалним могућностима ученика 

(диференцирани приступ), специфичнсти школе, као и просторним и материјалним 

условима рада. 

 

Приликом рализација вежби бацања и хватања изводити са лоптама од меке гуме, коже 

или полуретана као не би дошло до повреде прстију или ручног зглоба код ученика, а 

током реализације наставних садржаја гимнастике, доследно применити методе чувања 

и асистенцију приликом извођења вежби. 

 

Програмом се предвиђају активности које су значајне за средину у којој се налази школа 

(стони-тенис, веслање, борилачки спортови и друге). Ове активности се сматрају 

интегралним делом обавезног наставног програма и, с обзиром на то да су за њихову 

реализацију потребни специфични материјални услови, ова настава се организује на 

посебан начин: на часовима у распореду редовне наставе (стони-тенис, борилачки 

спортови....) у другим објектима, али у супротној смени од редовне наставе.  

 

Од организационих облика рада који доприносе усвајању умења и навика, значајних за 

свакодневни живот, програм се реализује у ванчасовној и ваншколској организацији рада 

и предвиђа: 

– упућивање ученика на самостално вежбање; 

– корективно–педагошки рад; 

– слободне активности ученика; 

– кросеве; 

– зимовања; 

– такмичења.  

наставник упућује ученике да у слободном времену самостално вежбају. Иако се 

програмски садржаји, у највећој мери, савлађују на часовима физичког васпитања, за 

развој моторичких способности потребан је обим рада који се не може постићи само на 

овим часовима. Због тога се упутства на самосталан рад односе, како на ученике чије 



моторичке способности нису на потребном нивоу тако и на остале ученике, како би  

стекли трајну навику за вежбање. У том смислу, током часова физичког васпитања, 

важно је да наставник ученицима прикаже и објасни вежбе које они, потом, код својих 

кућа, самостално, или уз помоћ других,  савлађују за одређено време. 

После извесног периода, наставник, на редовним часовима, контролише резултате 

ученика. 

 

Корективно-педагошки рад организује се за ученике који имају лоше и неправилно 

држање тела (постурални поремећаји). Рад спроводи наставник у сарадњи са лекаром 

или физијатром, који утврђује врсту и степен деформитета и, у вези с тим, вежбе које 

треба применити. Тежи случајеви телесних деформитета третирају се у 

специјализованим здравственим установама. Сви ученици, који се упућују и на 

корективно-педагошки рад, уз ограничења, вежбају на редовним часовима и најмање 

једном недељно на часовима корективно-педагошког рада или изборног премета 

Корективна гимнастика (за ученике од I – III разреда) Програм сачињавају наставник и 

лекар специјалиста у складу са здравственим стањем ученика. 

 

Курсни облици рада. Програм курсних облика сматра се интегралним делом обавезног 

наставног програма. С обзиром на то да су за њихову реализацију потребни специфични 

материјални услови, ову наставу треба организовати на посебан начин: на часовима у 

распореду редовне наставе, у другим објектима, у супротној смени од редовне наставе 

(пливање) и на другим објектима, а у за то планиране дане.  

 

Спортска активност  значајна за друштвену средину Из фонда часова за заједнички 

програмски садржај школа може да планира 12 часова за ону спортску активност која 

није обухваћена овим заједничким програмом, а за коју средина у којој се налази школа 

има интереса (стони-тенис, борилачки спортови, веслање, кајак, ...). Ова активност 

планира се за ученике од трећег до осмог разреда, а програм сачињава и спроводи 

наставник физичког васпитања. 

 

Кросеви се одржавају два пута годишње за све ученике. Организација овог задатка због 

великог броја учесника, поред наставника физичког васпитања, задатак је и свих 

наставника школе. Одржавање кросева претпоставља благовремено и добро припремање 

ученика. Крос се одржава у оквиру радних дана, планираних за ову активност. Стручно 

веће утврђује место и начин одржавања и дужину стазе, као и целокупну организацију.  

 

Такмичења ученика чине интегралну компонентну процеса физичког васпитања на 

којима ученик проверава и афирмише резултате свога рада. Школа је обавезна да створи 

материјалне, организационе и друге услове како би школска такмичења била доступна 

свим ученицима. Стручно веће, на почетку школске године, сачињава план такмичења 

(пропозиције, време, нивое...). Обавезна су унутародељењска и међуодељењска 

такмичења из атлетике, вежби на тлу и справама и једна спортска игра. Ученици 

учествују и на оним такмичењима која су у програму Министарства. 

 

Зимовање се организује од најмање седам дана (ненаставних). У оквиру ових облика рада 

организују се оне активности које се могу остварити за време редовних часова (скијање, 

клизање), а које доприносе активном одмору и јачању здравља и навикавању на 

колективни живот. Стручно веће сачињава конкретан план и програм активности које се 

спроводе на зимовању. Сваки ученик за време школовања треба да бар једном борави на 

зимовању. 



 

Слободне активности  – секције организују се најмање једном недељно, према плану рада 

који сачињавају стручно веће и наставник физичког васпитања који води одређену 

секцију. На почетку школске године ученици се опредељују за једну од активности за 

које школа има услова да их организује. Часови слободних активности организују се за 

више спортских грана. 

 

Теоријско образовање подразумева стицање одређених знања путем којих ће ученици 

упознати суштину процеса вежбања и законитости развоја младог организма, као и 

стицање хигијенских навика, знања о здрављу, како би схватили крајњи циљ који се 

остварује наставом физичког васпитања. Садржаји се реализују на редовним часовима, 

на ванчасовним и ваншколским активностима, уз практичан рад и за то се не предвиђају 

посебни часови. 

 

Демонстрација задатка треба да буде јасна и прецизна, уз коришћење савремених аудио-

визуелних средстава. 

 

ПРВИ РАЗРЕД 
2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

 развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

 стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у 

различитим условима – елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама 

на тлу; упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

 стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање 

хигијенских навика; 

 формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко 

описмењавање“; 

 стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 

ДРУГИ РАЗРЕД 
2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

 развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

 стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у 

различитим условима – елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама 

на тлу;  

 упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

 стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање 

хигијенских навика; 

 формирање и овладавање елементарним облицима кретања – „моторичко 

описмењавање“; 

 стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 



ТРЕЋИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 задовољавање основних дечјих потреба за кретањем и игром; 

 развијање координације, гипкости, равнотеже и експлозивне снаге; 

 стицање моторичких умења у свим природним (филогенетским) облицима кретања у 

различитим условима – елементарним играма, ритмици, плесним вежбама и вежбама 

на тлу; 

 упознавање са кретним могућностима и ограничењима сопственог тела; 

 стварање претпоставки за правилно држање тела, јачање здравља и развијање 

хигијенских навика; 

 формирање и овладавање елементарним облицима кретања  – „моторичко 

описмењавање“; 

 стварање услова за социјално прилагођавање ученика на колективан живот и рад. 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поисто-већивањем и 

сл.; 

 естетско изражавање кретњом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 
 

Оперативни задаци: 

 

 развој основних моторичких способности, првенствено гипкости, брзине и 

координације; 

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичења и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем и групним поистовећивањем и 

др; 

 естетско изражавање покретом и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 



 

Оперативни задаци: 

 

 усмерени развој основних моторичких способности, првенствено брзине и 

координације; 

 усмерено стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених 

програмом физичког васпитања; 

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

 естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 72 часа годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 усмерени развој основних моторичких способности – брзине, снаге, издржљивости, 

гипкости и координације; 

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл.; 

 естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности; 

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

  

 

ОСМИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 68  годишње 

 

Оперативни задаци:  

 

 развој основних моторичких способности, првенствено брзине и координације; 

 стицање и усавршавање моторичких умења и навика предвиђених програмом 

физичког васпитања; 

 примена стечених знања, умења и навика у сложенијим условима (кроз игру, 

такмичење и сл.); 

 задовољавање социјалних потреба за потврђивањем, групним поистовећивањем и сл; 

 естетско изражавање покретом и кретањима и доживљавање естетских вредности;  

 усвајање етичких вредности и подстицање вољних особина ученика. 

 

Програмска концепција физичког васпитања у основној школи заснива се на јединству 

наставних, ванчасовних и ваншколских организационих облика рада, као основне 

претпоставке за остваривање циља наставе овог предмета. 

 

Програм наставе физичког васпитања претпоставља да се кроз развијање физичких 

способности и стицање мноштва разноврсних знања и умења, ученици оспособљавају за 



задовољавање индивидуалних потреба и склоности,  за коришћење физичког вежбања у 

свакодневном животу. Из тих разлога, у програму су прецизирани оперативни задаци, с 

обзиром на пол и узраст ученика, а програм се остварује кроз  утврђивање стања; 

одређивање радних задатака за појединце и групе ученика;утврђивање средстава и 

метода за остваривање радних задатака; остваривање васпитних задатака; праћење и 

вредновање ефеката рада; оцењивање.  

 

Програмски задаци остварују се, осим на редовним часовима, и кроз ванчасовне и 

ваншколске организационе облике рада, као што су излет, крос, курсни облици, слободне 

активности, такмичења, корективно-педагошки рад, Недеља школског спорта, приредбе 

и јавни наступи. 

 

Да би настава физичког васпитања била примерена индивидуалним разликама ученика, 

који се узимају као критеријум у диференцираном приступу, наставник ће сваког 

ученика или групе ученика, усмеравати на смањене или проширене садржаје, који су 

предвиђени наставним планом и програмом, у часовној ванчасовној и ваншколској 

организацији рада. 

 

У реализацији програма полази се од чињенице да се циљ наставе физичког васпитања 

не може остварити без активног и свесног учешћа ученика у наставним и другим 

облицима рада, те се предвиђа стицање одређених теоријских знања, која омогућавају 

ученику да схвати законитости процеса на којима се заснива физичко вежбање. 

Теоријско образовање требало би да буде усклађено са нивоом интелектуалне зрелости 

и знањима које су ученици стекли у другим наставним предметима. За обраду појединих 

тема не предвиђају се посебни часови, већ се користе разне могућности да се у току 

вежбања ученицима пружају потребне информације у вези са конкретним задатком. 

 

Ученицима који, услед ослабљеног здравља, смањених физичких или функционалних 

способности, лошег држања тела и телесних деформитета, не могу да прате обавезни 

програм, обезбеђен је и корективно-педагошки рад, који се реализује у сарадњи са 

одговарајућом здравственом установом. 

 

Програмски садржаји односе се на оне вежбе и моторичке активности које чине основу 

за стицање трајних навика за вежбање и за које школа има највише услова да их реализује 

(природни облици кретања, вежбе обликовања, атлетика, вежбе на тлу и справама, 

ритмичка гимнастика, игре). Како су за остваривање постављеног циља погодне и оне 

моторичке активности које нису обухваћене обавезним програмом, предвиђају се курсни 

облици наставе. То су скијање, пливање, клизање, веслање, као и оне активности за које 

је заинтересована средина у којој се налази школа.  

 

 

НАСТАВНИ ПРОГРАМ СРЕДЊЕГ ОПШТЕГ ОБРАЗОВАЊА И 

ВАСПИТАЊА 

ПРОГРАМ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ 
 

 

Циљ наставе српског језика и књижевности јесте унапређивање језичке и функционалне 

писмености и образовање и васпитање ученика као слободне, креативне и културне 

личности, критичког ума и оплемењеног језика и укуса.  

 



Задаци наставе српског језика и књижевности су да ученици: 

 

 упознају књижевну уметност; 

 развијају хуманистичко и књижевно образовање на најбољим делима српске и 

светске културне баштине; 

 усавршавају литературну рецепцију, развијају књижевни укус и стварају трајне 

читалачке навике; 

 развијају истраживачки и критички однос према књижевности и продубљују 

сособност за самостално читање, доживљавање, разумевање, тумачење и 

оцењивање књижевноуметничких дела; 

 стичу функционална знања из теорије и историје књижевности ради бољег 

разумевања и успешнијег проучавања уметничких текстова; 

 усавршавају способност да се поуздано служе стручном литературом и другим 

изворима сазнања; 

 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 и негују методичност и методичка поступања приликом овладавања 

сложеним и обимним знањима; 

 усвоје хуманистичке ставове, уверења и систем вредности; 

 развијају лични и национални идентитет и осећање припадности држави Србији;  

 поштују матерњи језик, негују српски језик, традицију и културу српског народа, 

националних мањина, етничких заједница и других народа; 

 формирају вредносне ставове којима се чува национална и светска културна 

баштина; 

 буду оспособљени за живот у мултикултуралном друштву; 

 поштују расну, националну, културну, језичку, верску, родну, полну и узрасну 

равноправност, развијају толеранцију и уважавање различитости; 

 унапређују културу језичког општења, ставове поштовања и уважавања других 

језика и других култура; 

 стичу функционална знања и комуникацијске вештине које ће омогућити успешно 

укључивање у свет рада. 

 

(од 8. до 10. разреда) 

 

ОСМИ РАЗРЕД ( 3 часа недељно, 102 годишње), ДЕВЕТИ РАЗРЕД ( 3 часа недељно, 111 

годишње), ДЕСЕТИ РАЗРЕД ( 3 часа недељно, 105 годишње) 

 

 

Садржаји програма српског језика и књижевности распоређени су тако да је за подручје 

књижевности издвојено око 60 одсто, а за друга два (језик и култура изражавања) око 

40 одсто часова. 

 

Уоквиру тог фонда планирани садржаји се обрађују са 80 одсто часова. Осталих 20 

одсто часова предвиђено је за понављање, утврђивање, вежбање и систематизовање 

програма. 

 

Сви садржаји распоређени су по разредима, подручјима, областима и темама применом 

начела поступности, корелације, интеграције и примерености узрасту. 



 

Садржаји књижевности конкретизовани су по разредима, сегментима, а обухватају 

књижевнотеоријско и књижевноисторијско проучавање књижевноуметничких дела и 

књижевности жанровски распоређених. 

 

Подручје језик обухвата изучавање језика као система.  

 

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. У садржајима овог подручја подразумева се и 

правопис. 

 

Ради што успешније реализације многих садржаја и испуњења захтева неопходна је и 

стална сарадња наставника српског језика и књижевности с наставницима других 

предмета, стручним сарадницима (школским библиотекаром-медијатекаром, педагогом, 

психологом) и органима (стручним већима), родитељима ученика, локалном заједницом 

и просветно-педагошким службама и другим стручним институцијама; такође је корисна 

сарадња наставника са одређеним институцијама (библиотеком, домом културе, 

биоскопом, медијима). 

 

Квалитет и трајност знања, умења, вештина и ставова ученика умногоме зависе од 

принципа, облика, метода и средстава који се користе у образовно-васпитном процесу. 

Због тога савремена настава српског језика и књижевности претпоставља остваривање 

битних задатака и садржаја програма уз појачану мисаону активност ученика, 

поштовања и уважавања дидактичких принципа (посебно: свесне активности ученика, 

научности, примерености, поступности, систематичности и очигледности), као и 

адекватну примену оних наставних облика, метода, поступака и средстава чију су 

вредност утврдиле и потврдиле савремена пракса и методика наставе српског језика и 

књижевности (пре свега, разни видови организације рада и коришћење комуникативних, 

логичких и стручних – специјалних – метода примерених садржајима обраде и 

могућностима ученика). Избор одређених наставних облика, метода, поступака и 

средстава, пре свега,  условљен је наставним садржајима и циљевима 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. Делимично, она се организује и у другим школским просторијама 

(библиотеци-медијатеци, читаоници, аудиовизуелној сали и сл.). 

 

 

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 VIII разреду. 

 

Интерпретативно-аналитички методички систем је основни вид наставе књижевности и 

њега треба доследно примењивати приликом упознавања изабраних књижевних дела 



која су предвиђена програмом. 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 којима осврт, приказ или пак проблемско-стваралачки методички 

систем. 

 

Овакав програм књижевности 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 и књижевности). Наставник књижевности не сме заборавити да 

је његов говор модел правилног, чистог и богатог језика каквом треба да теже његови 

ученици. 

   

ЈЕЗИК 

 

Програм наставе језика конципиран је тако да омогући ученицима стицање знања и о 

језику као друштвеној појави и  језику као систему знакова. Циљ је да ученици стекну 

основна знања о свом матерњем језику. Инсистирање на једном теоријски и методички 

вишем нивоу изучавања језичких појава даје нови квалитет настави која обухвата и 

знања с којима су се ученици сретали у нижим разредима. Ова знања, поред своје 

општеобразовне вредности и значаја за олакшавање и побољшавање наставе српског 

језика, треба да послуже и лакшем савлађивању садржаја из страних језика. 

 

Део програма књижевни језик (осми и девети разред) вишеструко је значајан. Његовом 

реализацијом ученици треба да стекну знања и изграде одговарајуће ставове о српском 

књижевном језику, о језичкој политици и толеранцији, као и о значају књижевнојезичке 

норме и језичке културе. Овај део програма укључује и наставу о развоју књижевних 

језика на српском језичком подручју и посебно о поступку и развоју модерног српског 

књижевног језика, што је посебно значајно и за наставу књижевности. 

Посебан значај дат је лексикологији (која се надовезује на део о грађењу речи), и то не 

само да би ученици стекли више знања о речничком благу језика него и да би развили 

правилан однос према различитим  појавама у лексици. 

 

У обради свих сегмената програма треба се надовезивати на знања која су ученици 

стекли током претходног школовања. Овде, међутим, није реч о простом обнављању и 

утврђивању раније стечених знања, него о добијању слике о српском језику и  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. Овај сегмент 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, 

грађењу речи, лексикологији, синтакси итд.), као и проучавање правописа, допринети да 

ученици боље и потпуније усвоје књижевнојезичку норму и да побољшају своје 

изражајне способности. 

 

 



ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА 

 

Вежбе у усменом изражавању треба да дају одређени степен правилне артикулације,  

дикције, интонације, ритма и темпа у читању и казивању лирског, епског и драмског 

текста. Ове се вежбе, по правилу, реализују у току обраде књижевног текста на тај начин 

што ће наставник, директно, својим читањем, говорењем или уз помоћ звучног записа, 

анализирати одговарајуће елементе правилног усменог изражавања како би их ученици 

уочили. Стечена знања 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, полемика, дебата и 

др.). Већина предвиђених облика ове наставе непосредно се укључује у наставу 

књижевности или припреме за израду писмених састава. 

 

У осмом разреду (делимично и у деветом) 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 одељка 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 постиже се на тај начин што ће узорак примереног текста бити 

у вези с књижевним делом из програма за одређени разред. 

 

И диференцирање функционалних стилова ваља обављати на примерима 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 његове 

битне карактеристике, подразумевајући ту и примереност језика и стила. После тога, 

ученици, у форми домаћег задатка, треба да покушају да самостално напишу састав 

одређене врсте. Читањем и коментарисањем домаћих задатака ученици се даље 

оспособљавају у писменом изражавању и овладавању одређеним врстама састава. Кад је 

наставник стекао утисак да су сви ученици релативно овладали одређеном врстом 

писменог изражавања, утврђује час израде школског писменог задатка. Резултати таквог 

поступка показују се у школском писменом задатку, па се на основу њих планира даљи 

рад на усавршавању културе изражавања ученика. Ако више ученика не постигне 

одређени успех, цео се процес понавља (препоручује се организовање већег броја краћих 

вежби с прецизно одређеним циљевима). 

 



 

ПРОГРАМ ЕНГЛЕСКОГ  ЈЕЗИКА 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

   

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 

 реагује на одговарајући начин на усмене поруке у вези са активностима на часу (говор 

наставника и другова, аудио и визуелни материјали у настави), учествујући у 

интеракцији са наставником и другим ученицима, спонтано или уз њихову помоћ; 

 разуме фреквентне фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији уз отежавајуће 

околности природне комуникације и специфичности говорне ситуације (бука на 

улици, интервју лицем у лице, телефонским путем или путем скајпа итд.); 

 ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 

 уз евентуалну претходну припрему, прати краћа излагања о познатим темама у 

којима се користи стандардни језик и разговетан изговор; 

 разуме једноставнија упутства за употребу одређених средстава или предмета без 

много стручних елемената;  

 разуме општи смисао информативних радијских и телевизијских емисија о блиским 

темама, у којима се користи стандардни говор, разговетан изговор и нешто спорији 

ритам излагања; 

 прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије информативног 

карактера (документарци, интервјуи, дискусије) у којима се обрађују релативно 

блиске теме, претежно се ослањајући на визуелне елементе;  

 може да прати говорни исказ у којем доминирају стандардни језички елементи, уз 

понављање, појашњавање и преформулацију одређених делова;  

 разуме информације које добија у свакодневним комуникативним ситуацијама о 

релативно познатим и блиским садржајима из свакодневног живота;  

 разуме главни садржај појединачних исказа већег броја говорника који дискутују о 

блиским темама у циљу размене информација или тражења и добијања упутства;  

 уз евентуалну помоћ, разуме саговорнике у већини ситуација везаних за свакодневне 

активности, попут куповине, путовања, организовања слободног времена, уколико се 

говори јасно и разговетно;  

 после првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања 5-7 

минута у зависности од степена познавања теме и контекста) постави хипотезе у вези 

са: врстом усменог текста који слуша, нпр. поруку на телефонској секретарици, 

метеоролошки извештај на радију и телевизији, разговори у продавници и друго; 

бројем саговорника, њиховим међусобним односом  и намерама, општим садржајем 

датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке и нејезичке 

елементе; 

 после другог и по потреби наредних слушања (уколико је у питању аудио или аудио-

визуелни запис): провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и 

садржај усменог текста, намере и међусобне односе саговорника; разуме битне 

елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања; покушава да 

схвати елементе које није у потпуности разумео, примењујући стратегије адекватне 



ситуацији у којој се налази и проверава исправност својих закључака; реконструише 

непознато на основу контекста и  запамти, репродукује и контекстуализује у складу 

са општим знањима и искуствима кључне елементе поруке. 

 

Разумевање писаног текста 

 

Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно и 

садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

Ученик треба да: 

 разликује најучесталије врсте текстова, познаје њихову стандардну структуру и 

разуме њихову сврху и улогу; 

 разуме краће текстове о конкретним и свакодневним темама у којима се појављују 

уобичајене и научене речи, изрази, фразе и формулације; 

 разуме краће стручне текстове релативно блиске тематике у којима се појављују 

уобичајене речи, изрази, фразе и формулације; 

 разуме текстове утемељене на чињеницама, везане за домене његових општих 

интересовања; 

 уме да у тексту о познатој теми пронађе, издвоји и разуме суштинску 

информацију/суштинске информације; 

 уз евентуалну претходну припрему или додатна објашњења, разуме општи садржај, 

основну поруку и релевантне делове информативних текстова, разуме описе осећања, 

жеља, потреба у личним порукама (писмима, електронској кореспонденцији, СМС 

порукама); 

 разуме једноставна упутства и саветодавне текстове, уколико су писани јасним 

језиком, без великог броја стручних израза, и/или праћена употребом визуелних 

елемената; 

 разуме обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме краће текстове о уобичајеним темама, појавама и догађајима, уколико у њима 

доминира стандарднојезичка лексика и фреквентне фразе и изрази;  

 у писаним прототипским документима (писмима, проспектима) и другим текстовима 

(новинским вестима, репортажама и огласима) проналази и схвата релевантне 

информације;  

 препознаје основну нит аргументације у једноставнијим текстовима овог типа (нпр. 

новинским колумнама или писмима читалаца);  

 у текстовима познате тематике и блиског садржаја схвата значења непознатих речи 

на основу контекста;  

 разуме краће литерарне форме у којима доминира конкретна, фреквентна и позната 

лексика (конкретна поезија, кратке приче, анегдоте, скечеви, хумореске, стрипови). 

 

Усмено изражавање 

 

Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

Ученик, прилагођавајући свој говор комуникативној ситуацији, у временском трајању од 

три до пет минута, треба да на структурисани начин: 

 користи циљни језик као језик комуникације у учионици, како са наставником тако и 

са осталим ученицима, радећи у пару, групи или пленуму; 

 течно говори о себи и свом окружењу, о догађајима у садашњости, прошлости и 

будућности у свом окружењу и изван њега; 



 изрази своје утиске, осећања и аргументовано мишљење и ставове у вези са 

програмом и предвиђеним темама; 

 води рутинске дијалоге без већег напора, под условом да саговорник сарађује, 

поставља питања, одговара, размењује мишљење о темама везаним за свакодневницу 

и интересовања; 

 опише догађаје, саопшти садржај неке књиге или филма преносећи своје утиске и 

мишљења; 

 изложи унапред припремљену краћу презентацију о одређеној теми (из домена 

личног интересовања или струке), истакне значај одређених исказа пригодном 

гестиком и мимиком или наглашавањем и интонацијом. 

 

Писмено изражавање  

 

Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

Ученик треба да: 

 на разложан и једноставан начин пише о разноврсним темама из свог подручја 

интересовања; 

 у  једноставном и везаном тексту опише осећања и реакције; 

 опише детаљно неку особу или неки стварни или измишљени догађај; 

 води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације од тренутне 

важности; 

 направи краћи резиме, на основу прочитаних/ преслушаних текстова,  о блиским 

темама и о томе напише извештај и изенесе сопствено мишљење;   

 прими и напише једноставну поруку саопштавајући на прегледан начин оно што 

сматра битним; 

 пише краћа формална писма (писма читалаца, пријаве за праксе, стипендије или 

омладинске послове, основна пословна кореспонденција) и попуњава формуларе и 

упитнике;  

 пише електронске поруке, смс поруке, учествује у дискусијама на блогу.  

 

 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену 

употребу језика. 

 

Ученик треба да: 

 у оквиру поља свог интересовања, знања и искуства, препознаје и разуме  сличности 

и разлике у погледу културних и свакодневних навика (вербална и невербална 

комуникација), обичаја, менталитета и институција које постоје између наше земље 

и земаља чији језик учи; 

 препознаје и разуме најчешће присутне културне моделе свакодневног живота земље 

и земаља чији језик учи; 

 препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације;  

 препознаје и адекватно користи најфреквентије  стилове и регистре у вези са знањима 

из страног језика, али и из осталих области школских знања и животних искустава; 

 препознаје и адекватно реагује на прагматичке функције говорних чинова у циљном 

језику различите од оних у матерњем језику (степен формалности, љубазности, као и 

паралингвистичка средства – гест, мимика, просторни односи међу говорницима, 

итд.); 



 учествује у свим видовима модерне комуникације (електронске поруке, смс поруке, 

дискусије на блогу или форуму, друштвене мреже);  

 користи све досад наведене стратегије развоја комуникативних компетенција 

примењујући језик струке у складу са нивоом знања језика и потребама. 

 

МЕДИЈАЦИЈА 

 

Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 

 

Ученик треба да у ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не 

могу да се споразумевају, у неформалним ситуацијама, сажимајући и делом преводећи: 

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на страни језик и обрнуто; 

 писмено преноси поруке додајући, по потреби, објашњења и обавештења; 

 садржај краћег текста аудио или визуелног записа и краће интеракције; 

 препричава садржај писаног или усменог текста, прилагођавајући га саговорнику; 

 користи одговарајући компензационе стратегије ради превазилажења тешкоћа које се 

јављају, на пример, преводи или преноси садржај уз употребу перифраза, парафраза 

и сл.  

 користи речнике, посебно једнојезичне, за писмено преношење порука уз 

консултације са наставником.  

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Уводи се мало нових граматичких садржаја имајући у виду потребу да се знања и 

вештине ученика, стечени у претходним разредима: систематизују, тако да представљају 

чврсту основу за даље учење; утврде и аутоматизују, тако да их ученици спонтано и без 

већих грешака (које би довеле до забуне или онемогућиле споразумевање), рецептивно 

и продуктивно користе у комуникацији. 

 

Именичка група: 

– Бројиве и небројиве именице: friends, parties; food (beans, cereals, coffee, cheese, etc.), 

abstract nouns (happiness, time, money). 

– Сложенице: acid rain, solar energy, video conferencing. 

– Квантификатори: much, many, a lot of, few, a few, little, a little,  some, too much, too many. 

-- Неодређени и одређени члан; нулти члан. 

Глаголска група: 

– Глаголи стања – agree, hate, understand, want, like. 

– Модали should, must, have to; needn’t; can. 

– Употреба герунда и инфинитива:  

 I hate getting up early; I want to go out;  

 I remember posting his birthday card;  

 I remember to post his birthday card. 

– Фразални глаголи: cut down, cut off, cut out; get ahead, get about, get away with; come 

across, come back, come up.  

– Садашња времена (Present Simple, Present Continuous, Present Perfect). 

– Прошла времена (Past Simple, Past Continuous, Past Perfect); конструкција used to. 

– Начини изражавања будућности (going to, will – predictions, Present Continuous, going to 

for plans and intentions). 

– Пасив основних глаголских времена (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future 

Simple). 



– Нулти, први и други кондиционал. 

– Индиректни говор – исказне реченице; молбе и наредбе.     

Придеви: 

– Разлика између boring, bored; interested, interesting. 

– Грађење придева од именица – arrogance-arrogant, romance-romantic, culture-cultural. 

– Конструкције too good / expensive; not good enough. 

 

Предлози: 

– После придева – fond of, good at, disgusted with  

– После глагола – train for, speak to, work for 

– У изразима – go for a ride/swim, on the contrary, in my opinion, in connection with. 

 

Комплексне реченице: 

– Релативне клаузе – who, that, which; 

 – Временске клаузе – when, while, until, before, after, as soon as where; 

– Узрочне – because, since, as, for; 

 – Последичне – so that, (in order) to; 

 – Намерне – so, so... that, such...  that; 

 – Кондиционалне – if, unless; 

– Допусне – although, while, whereas. 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 70 часова годишње 

 

Оперативни задаци на нивоу језичких вештина 

 

Разумевање говора 

 

 Оспособљавање ученика за разумевање усменог говора. 

 

Говор у учионици 

 

 Ученик треба да у потпуности разуме и реагује на усмене поруке у вези са 

уобичајеним и новим активностима на часу.  

Аудио и видео материјали – глобално разумевање 

 

После првог слушања одређеног непознатог усменог текста (приближног трајања око 5 

минута), у зависности од степена познавања теме и контекста, ученик треба да постави 

хипотезе у вези са: 

 врстом усменог текста који се слуша, нпр. обавештења, упутства и упозорења, 

анкетирање пролазника и друго; 

 бројем саговорника, њиховим статусом и намерама; 

 општим садржајем датог усменог текста усмеравајући пажњу на релевантне језичке 

и нејезичке елементе (кључне речи, интонација, говор тела и др.). 

 

Аудио/видео материјали – детаљно/селективно разумевање 

 

После другог и по потреби наредних слушања (у зависности од тежине текста и налога 

за слушање) ученик треба да: 



 провери првобитно постављене хипотезе које се односе на врсту и садржај усменог 

текста, на статус, намере и међусобне односе саговорника; 

 разуме најбитније елементе садржаја усменог текста у зависности од циља слушања. 

 

Монолошка излагања 

Уз евентуалну претходну припрему, ученик треба да прати излагања о познатим темама 

у којима се користи стандардни језик и разговетан изговор. 

 

Медији – информативне емисије 

 

Ученик: 

 разуме општи смисао и битне појединости информативних радијских и телевизијских 

емисија о познатим темама, у којима се користи стандардни говор и разговетан 

изговор; 

 прати различите телевизијске емисије информативног карактера (документарци, 

интервјуи, дискусије, репортаже) у којима се обрађују релативно познате теме; 

 разуме општи садржај рекламних порука и радио емисија (до 12 минута) о темама из 

свакодневног живота и живота младих. 

 

Медији – забавне емисије 

 

Ученик: 

 прати филмове, серије и различите друге телевизијске емисије у којима се обрађују 

релативно познате теме; 

 разуме тему и делове песама које слуша. 

 

Спонтана интеракција 

 

Ученик разуме фразе и реченице настале у спонтаној интеракцији у вези са познатим 

ситуацијама, уз отежавајуће околности природне комуникације (бука на улици, 

телефонски разговори, интервју лицем у лице, телефонским путем, преко скајпа итд.). 

 

Стратегије 

 

Ученик: 

 ослањајући се на општа знања и искуства, реконструише непознато на основу 

контекста и памти, репродукује и контекстуализује битне елементе поруке; 

 ослањајући се на своја језичка знања, поставља и проверава хипотезе о језичким 

формама; 

 увиђа које елементе није у потпуности разумео и у вези са њима тражи додатна 

обавештења. 

 

Разумевање писаног текста 

 

 Оспособљавање ученика за функционално читање и разумевање различитих, узрасно 

и садржајно примерених врста текстова ради информисања, извршавања упутстава и 

остварења естетског доживљаја (читање ради личног задовољства). 

 

Разликовање текстуалних врста 

 



 Ученик треба да уочава и препознаје разлику у структури и садржају текстуалних 

врста које користи у приватном и школском домену. 

 

Препознавање и разумевање тематике текстова – ниво глобалног разумевања 

 

Ученик треба да: 

 разуме појединачне информације дужих аутентничних, адаптираних и 

неаутентничних текстова, као и њихов општи смисао;  

 разуме текстове дужине до 200 речи о конкретним темама из области непосредног 

интересовања (породични живот, свакодневница, школа, посао, слободно време, 

дневни догађаји), изводећи закључке о непознатим значењима на основу контекста, 

језичких знања и других предзнања. 

 

Глобално разумевање у оквиру специфичних текстова 

 

Ученик треба да: 

 разуме целину и појединачне делове обавештења и упозорења на јавним местима; 

 разуме описе догађаја, осећања, намера у мери која му омогућује редовну преписку с 

пријатељима и познаницима; 

 разуме главну нит аргументације у представљању неког проблема, иако не разуме 

сваки појединачни детаљ; 

 разуме суштинске информације из неког информативног текста (нпр. вести, 

извештаја, биографије), написаног једноставним стилом, о релативно познатим 

темама. 

 

Препознавање и разумевање појединачних информација – ниво селективног 

разумевања 

 

 Ученик треба да у уобичајеним писаним документима (писмима, проспектима, 

обавештења) пронађе и разуме већи број релевантних информација. 

 

Разумевање стручних текстова 

 

Ученик треба да: 

 разуме једноставна упутства и саветодавне текстове уколико су писани јасним 

језиком и/или праћени визуелним елементима, без великог броја стручних израза;  

 разуме краће текстове о савременој друштвеној проблематици, разазнајући ауторов 

генерални став или гледиште. 

 

Разумевање књижевног текста 

 

 Ученик разуме једноставне литерарне текстове различитих жанрова (поезију, прозу, 

драму), уколико у њима нема симболичких и интертекстуално специфичних 

елемената. 

 

Усмено изражавање 

 

 Оспособљавање ученика за кратко монолошко излагање и за учешће у дијалогу на 

страном језику. 

 



 

Монолошко излагање 

 

Описивање 
 

Ученик треба да: 

 на једноставан начин описује и извештава о различитим темама из домена личних 

интересовања, користећи познате језичке елементе (лексичке и морфосинтаксичке 

структуре); 

 описује или репродукује, с приличном лакоћом, садржај мање компликованих прича 

и описа догађаја, ређајући хронолошки збивања и користећи одређене лексичке 

структуре; 

 опише неки стварни или измишљени догађај и говори о надањима, сновима и 

циљевима; 

 опише свакодневне радње и навике, говори о реализованим активностима као и о 

припремању и планирању неке будуће активности. 

 

Аргументовање 

 

Ученик треба да: 

 аргументује личне ставове тако да га саговорник без потешкоћа разуме скоро током 

целог излагања; 

 укратко образложи  и објасни  шта мисли, планира и ради. 

 

Излагање пред публиком 

 

Ученик треба да: 

 описује и излаже о темама из области личног искуства и образовања или струке, са 

претходном припремом и уз помоћ визуелних средстава која му олакшавају 

презентацију; 

 одговори на једноставна и непосредна питања која се односе на презентацију, под 

условом да се могу поновити и да му се пружи помоћ при формулисању одговора; 

 интерпретира радњу неког филма или књиге. 

 

Интеракција 

 

Разумевање изворног говорника 

 

 Ученик прати говор саговорника када му се обраћа разговетно, користећи уобичајене 

изразе, али понекад је потребно да му се искази понове ради појашњења одређених 

речи или израза. 

 

Неформални разговор (између пријатеља) 

 

Ученик треба да: 

 износи лични став или затражи нечији став или мишљење о познатим темама из 

домена личних интересовања и образовања, користећи познате језичке елементе; 

 у решавању одређеног проблема снађе се, нпр. у свакодневним ситуацијама, 

постављајући практична питања типа – Куда ићи? Шта радити? Како се 

организовати? (планови за излазак и сл.); 

 препозна тему неког разговора уколико се прича полако и разговетно; 



 изрази слагање или неслагање са саговорником. 

 

Формална комуникација 

 

Ученик треба да: 

 прати основни смисао формалне дискусије  о познатим темама из домена  личних 

интересовања, образовања  или струке ако се говори стандардним језиком и користе 

познати језички елементи; 

 изрази лични став, али се тешко сналази у покретању расправе; 

 размени одређене информације и каже своје мишљење о неким практичним 

питањима, уколико се то од њега тражи на директан начин, под условом да му се 

помогне у формулисању исказа и да му се, ако затреба, понове најважнији делови; 

 сналази се у већини ситуација које су вези са неким путовањем или организацијом 

путовања (резервисање смештаја, куповина крата, тражење информација од других 

путника...). 

 

Функционална сарадња 

 

Ученик треба да: 

 прати шта се говори и, ако затреба, понови речи саговорника, како би се уверио да су 

се добро разумели; 

 пренесе једноствне и директне информације. 

 

Интервјуисање 

 

 Ученик користи припремљени упитник за вођење организованог разговора, уз 

спонтано постављање неколико додатних питања. 

 

Писмено изражавање 

 

 Оспособљавање ученика за писање краћих текстова различитог садржаја. 

 

Теме 

 

Ученик треба да: 

пише на разложан и јасан начин о разноврсним темама из свог подручја интересовања и 

окружења; 

 у једноставном и везаном тексту може јасно да опише осећања и реакције; 

 опише и резимира видео и аудио поруке у вези са познатим ситуацијама и садржајима 

из свакодневног живота младих, као и садржаје информативног и документарног 

карактера. 

Текстуалне врсте и дужина текста 

 

Ученик треба да: 

 води белешке и пише лична писма да би тражио или пренео информације и да на 

разумљив начин пише о елементима које сматра битним; 

 пише кратке формалне и неформалне текстове (до 100 речи)  користећи стандардне и 

конвенционалне формуле писаног изражавања (писмо, обавештење, порука);  

 пише белешке  у вези са свакодневним потребама и плановима;   



 парафразира и резимира текстове о темама у вези са свакодневним животом, 

разонодом, путовањима, актуелним дешавањима и својим доменом интересовања. 

 

Лексика и комуникативне функције 

 

Ученик треба да: 

 опише ствари које су му блиске; 

 употребљава једноставно и описно изражавање да би кратко причао о предметима и 

стварима које има и пореди их са другима; 

 описује своје утиске употребљавајући једноставне изразе, даје краћи опис 

свакодневних радњи из свог окружења (људи, места, школско искуство и слично), 

описује активности из прошлости и лично искуство, као и планове за будућност; 

 правилно користи правопис, интерпункцију и организацију текста. 

 

СОЦИОКУЛТУРНА КОМПЕТЕНЦИЈА 

 

Стицање и овладавање социокултурним компетенцијама неопходним за писану и усмену 

употребу језика. 

 

Вербална и невербална комуникација са представницима других култура 

Ученик треба да препознаје и адекватно реагује на формалност говорне ситуације. 

Интеркултурна знања и активности 

 

Ученик треба да гради сопствени идентитет као интеркултурна личност, јачајући свест о 

вредности различитих култура и развијајући способност за интегрисање интеркултурних 

искустава у сопствени културни модел понашања и веровања. 

 

МЕДИЈАЦИЈА И ПРЕВОЂЕЊЕ 

 

 Оспособљавање ученика за посредовање између особа ради споразумевања. 

 

Усмена медијација 

 

Ученик треба да: 

 препричава садржај дужег адаптираног текста, аудио или видео записа и краће 

интеракције на циљни језик; 

 сажима садржај кратког адаптираног писаног или усменог текста, са циљног језика 

на матерњи језик и са матерњег језика на циљни језик, прилагођавајући га 

саговорнику. 

 

Писана медијација и превођење 

 

Ученик треба да: 

 писано преноси  поруке на циљни језик или на матерњи језик (на основу подстицаја 

на супротном језику) додајући, по потреби, објашњења и обавештења); 

 користи двојезичне речнике за писано преношење порука уз консултације са 

наставником; 

 исказује добро владање елементарном лексиком, али долази до честих грешака када 

се ради о изражавању сложенијих мисли и идеја; 



 користи општа знања из других области у циљу што успешнијег писаног превођења 

са циљног језика на матерњи језик краћих адаптираних  тесктова уз употребу 

речника, пратеће литературе и информационих технологија. 

 

ГРАМАТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

Циљ учења граматичких садржаја је обезбеђивање основе за успешну комуникацију на 

страном језику. У настави енглеског језика континуирано се обнављају језичке структуре 

обрађене у претходним разредима, али се знања проширују новим употребама, 

функцијама, значењем. Граматика се презентује у складу са нивоом учења, 

функционалном прогресијом и кроз лексички контекст. Ученици се подстичу на 

закључивање и откривање правила, а затим примену знања у разноврсним 

комуникативним ситуацијама. 

 

Именице      

Род именица 

Именице у функцији придева 

Саксонски генитив 

 

Члан (употреба и изостављање одређеног и неодређеног члана) 

 

Заменице и детерминатори 

Показне заменице 

Присвојне заменице 

Повратне заменице 

 

Придеви и прилози 

Грађење, врсте, место у реченици 

Прилози учесталости 

Компаративи и суперлативи 

 

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

 

Творба речи  

Суфикси за именице које означавају занимања –er / -or, -ist, -ician. 

 

Глаголи 

Oбнављање обрађених глаголских времена са посебним акцентом на употреби прошлих 

времена: 

– Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Present Perfect 

Continuous; 

– Used to/would за уобичајене радње у прошлости; 

– Will/going to за предвиђање; 

– Модални глаголи (may / might; must / have to; must / mustn’t / needn’t); 

– Пасивни глаголски облици и конструкције. 

 

Предлози  

 

Bреме, место и кретање 



Предлози после именица (нпр. reason for, difference between) 

Предлози после глагола (нпр. talk to, look at) 

 

Фразални глаголи са on, off, up, down… (нпр. go on, turn on / off, turn up / down …) 

 

Реченица 

Ред речи у реченици 

Питања (WH- questions, Tag questions) 

Погодбене реченице (потенцијалне, иреалне) 

Неуправни говор (са и без слагања времена) 

 

Комуникативна настава језик сматра средством комуникације. Примена овог приступа 

у настави страних језика заснива се на настојањима да се доследно спроводе и примењују 

следећи ставови: 

– циљни језик употребљава се у учионици у добро осмишљеним контекстима 

интересантним за ученике, у пријатној и опуштеној атмосфери; говор наставника 

прилагођен је узрасту и знањима ученика;  

– наставник мора бити сигуран да је схваћено значење поруке, укључујући њене 

културолошке и васпитне елементе, као и елементе који воде што бољој 

социјализацији ученика; 

– битно је значење језичке поруке; 

– наставник и даље ученицима  скреће пажњу и упућује их на значај граматичке 

прецизности исказа; 

– знања ученика мере се јасно одређеним релативним критеријумима тачности и 

зато узор није изворни говорник; 

– у циљу унапређивања квалитета и квантитета језичког материјала, настава 

страног језика заснива се и на социјалној интеракцији; рад у учионици и ван ње 

спроводи се путем групног или индивидуалног решавања проблема, потрагом за 

информацијама из различитих извора (интернет, дечији часописи, проспекти и 

аудио-материјал), као и решавањем, мање или више, сложених задатака у 

реалним и виртуелним условима са јасно одређеним контекстом, поступком и 

циљем;  

– наставник упућује ученике у законитости усменог и писаног кода и њиховог 

међусобног односа. 

 

Комуникативно-интерактивни приступ у настави страних језика укључује и следеће: 

– усвајање језичког садржаја циљаним и осмишљеним учествовањем у 

друштвеном чину; 

– поимање наставног програма као динамичне, заједнички припремљене и 

прилагођене листе задатака и активности; 

– наставник је ту да омогући приступ и прихватање нових идеја; 

– ученици се третирају као одговорни, креативни, активни учесници у друштвеном 

чину; 

– уџбеници постају извори активности и морају бити праћени употребом 

аутентичног материјала; 

– учионица постаје простор који је могуће прилагођавати потребама наставе из 

дана у дан;  

– рад на пројекту као задатку који остварује корелацију са другим предметима и 

подстиче ученике на студиозни и истраживачки рад; 



– за увођење новог лексичког материјала користе се познате граматичке структуре 

и обрнуто. 

 

Технике (активности) 

 

Током часа се препоручује динамично смењивање техника/активности које не би требало 

да трају дуже од 15 минута. 

1. Слушање и реаговање на команде наставника или са траке (слушај, пиши, повежи, 

одреди, али и активности у вези са радом у учионици – цртај, сеци, боји, отвори/затвори 

свеску, итд.). 

2. Рад у паровима, малим и великим групама (мини-дијалози, игра по уогама, 

симулације итд.). 

3. Мануелне активности (израда паноа, презентација, зидних новина, постера за 

учионицу или родитеље и сл.). 

4. Вежбе слушања (према упутствима наставника или са траке повезати појмове у 

вежбанки, додати делове слике, допунити информације, селектовати тачне и нетачне 

исказе, утврдити хронологију и сл.). 

5. Игре примерене узрасту. 

6. Певање у групи.  

7. Класирање и упоређивање (по количини, облику, боји, годишњим добима, 

волим/не волим, компарације...). 

8. Решавање „текућих проблема“  у разреду, тј. договори и мини-пројекти. 

9. Цртање по диктату, израда сликовног речника. 

10. „Превођење“ исказа у гест и геста у исказ. 

11. Повезивање звучног материјала са илустрацијом и текстом, повезивање наслова 

са текстом или именовање наслова. 

12. Заједничко прављење илустрованих и писаних материјала (извештај/дневник са 

путовања, рекламни плакат, програм приредбе или неке друге манифестације). 

13. Разумевање писаног језика: 

– уочавање дистинктивних обележја која указују на граматичке       

специфичности (род, број, глаголско време, лице...), 

– препознавање везе између група слова и гласова, 

– одговарање на једноставна питања у вези са текстом, тачно/нетачно, 

вишеструки избор, 

– извршавање прочитаних упутстава и наредби. 

14. Увођење дечије књижевности и транспоновање у друге медије – игру, песму, драмски 

израз, ликовни израз. 

15.  Писмено изражавање: 

– повезивање гласова и групе слова, 

– замењивање речи цртежом или сликом, 

– проналажење недостајуће речи (употпуњавање низа, проналажење 

„уљеза“,  осмосмерке, укрштене речи, и слично), 

– повезивање краћег текста и  реченица са сликама/илустрацијама, 

– попуњавање формулара (пријава за курс, претплату на дечији часопис 

или слично, налепнице за кофер), 

– писање честитки и разгледница, 

– писање краћих текстова.  

 

 

 



ПРОГРАМ ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА - НЕМАЧКИ ЈЕЗИК 

 

ДЕВЕТИ И ДЕСЕТИ РАЗРЕД-модул за пету и шесту годину учења- 

1 час недељно , 37/35 годишње 

 

Разумевање говора 

 

Ученик треба да: 

 разуме изразе и упутства које наставник употребљава и прати обична и краћа 

обавештења; 

 разуме краће усмене текстове (до 15 реченица и не дуже од 3 минута) које исказују 

говорници на већ обрађене и новоуведене теме у вези са свакодневним животом, 

ближим и даљим учениковим окружењем и узрасно специфичним интересовањима;  

 разуме глобално садржај текстова савремених музичких композиција исказаних 

једноставним језичким средствима; 

 разуме и реагује на одговарајући начин на кратке усмене поруке у вези са личним 

искуством и интересовањима са активностима на часу. 

 у зависности од комуникативног циља ученик у тексту препознаје и идентификује: 

његов општи садржај, важне информације (спецификоване и/или налогом 

захтеване),  суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  

 

Разумевање писаног текста 

 

Ученик треба да:  

 упозна и, када је у питању позната језичка грађа, савлада технике читања у себи; 

 разуме смисао краћих аутентичних адаптираних тектова, писаних порука и 

илустрованих текстова дужине до 130 речи из домена већ обрађених и новоуведених 

тема у складу са узрастом и интересовањима  (из домена свакодневног живота, 

ближег и даљег учениковог окружења, друштвених појава  значајних за младе); 

 издваја основне информације из краћег прилагођеног текста у вези са неком особом 

или догађајем (ко, шта, где, када...); 

 у зависности од комуникативног циља, ученик у тексту препознаје и идентификује: 

његов општи садржај, важне информације (спецификоване и/или налогом захтеване),  

суштину поруке и говорникову намеру, као и емоционални контекст.  

 

Усмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 ступи у дијалог и у оквиру десет реплика, постављањем и одговарањем на питања, 

води разговор у оквирима комуникативних функција и лексике обрађених током 

дотадашњег образовања; 

 једноставним језичким средствима (усвојеним речима, изразима, реченицама) да 

основне информације о себи, својој породици, свом окружењу, школи и друговима и 

осталим узрасно адекватним темама, као и да се код саговорника распита о сличним 

информацијама.  

 уз наставникову помоћ и уз употребу усвојених језичких средстава, води кратак 

разговор о познатим, већ обрађиваним темама.  

 

Интеракција 

 



Ученик треба да: 

 реагује вербално или невербално на упутсва и постављена питања у вези са   

 конкретном ситуацијом; 

 поставља једноставна питања и одговара на њих; 

 изражава  допадање  или  недопадање;  нуди  и  прихвата  понуду, позив  или  

 извињење; 

 учествује у комуникацијина часу (у пару, у групи, итд.); 

 тражи разјашњења када нешто не разуме; 

 остварује једноставну интеракцију уз стално понављање и поновно формулисање 

исказа и врши корекције. 

 

Писмено изражавање 

 

Ученик треба да: 

 даље упознаје правила графије, ортографије и интерпункције; 

 пише реченице и краће текстове на основу датог модела, слике или другог визуелног 

подстицаја (биографије, краће описе догађаја из свакодневног живота); 

 пише пригодне честитке, разгледнице, поруке и електронска писма са садржајем 

личне природе, користећи модел; 

 одговори на једноставна питања (ко, шта, где) која се односе на обрађене теме, 

ситуације у разреду или њега лично; 

 записује кратке белешке на основу наставниковог излагања.  

 самостално пише кратке текстове о познатим, узрасно адекватним и блиским темама, 

дужине до 70 речи.  

 

Знања о језику 

 

Ученик треба да: 

 препознаје шта је ново научио; 

 схвата значај познавања језика; 

 увиђа могућности позитивног трансфера знања и стратегија стечених учењем  првог 

страног језика; 

 користи језик у складу са нивоом формалности комуникативне ситуације (нпр. форме 

учтивости); 

 разуме везу између сопственог залагања и постигнућа у језичким активностима;  

 препознаје и користи граматичке садржаје предвиђене наставним програмом; 

 уочава сличности и разлике између матерњег и страних језика које учи; 

 разуме значај употреба интернационализама; 

 примењује компензационе стратегије. 

 

Медијација 

 

У ситуацији када посредује између особа (вршњака и одраслих) који не могу да се 

споразумевају, ученик треба да: 

 усмено преноси суштину поруке са матерњег на циљни језик и обрнуто, 

 писмено преноси једноставне поруке и објашњења, 

 препричава садржај краћег текста, аудио или визуелног записа и краће интеракције, 

 започиње краћи разговор о познатим темама, одржава континуитет и завршава 

разговор. 

 



ПРОГРАМ ФИЗИЧКОГ  ВАСПИТАЊА 

 

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 

психо-социјалних образаца понашања; 

 оспособљавање ученика да стечена умења, знања и навике користе у свакодневним 

условима живота и рада. 

 

Садржаји програма усмерени су на: 

 Развијање физичких способности; 

 Спортско-техничко образовање; 

 Повезивање физичког васпитања са животом и радом. 

 

РАЗВИЈАЊЕ ФИЗИЧКИХ СПОСОБНОСТИ 

 

ЗАЈЕДНИЧКИ ПРОГРАМ за IX и X разред: 

 

 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 – развој аеровних способности; 

 Вежбе гипкости;  

 Полигони из препоручених наставних садржаја; 

 Аеробик или слична вежбања по избору. 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

АТЛЕТИКА 

 

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 удаљ рационалном техником, 

– скок увис једном од рационалних техника. 

 



РИТМИЧКО-СПОРТСКА ГИМНАСТИКА 

 

За ученике и ученице 

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. 

 

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.  

 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ 

 

Вежбе на тлу 

За ученике и ученице. 

ремет странце удесно, премет странце улево, вага претклоном и разножењем и сп. 

Постављањем руку на тло и одразом стај- не ноге колут напред. 

Вежбе на справама 

Прескоци 



За ученице коњ у ширину, висине 110цм, згрчка и разношка За ученике коњ у ширину, 

висине 120цм, згрчка и разношка 

Греда 

За ученице 

Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одскоком 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 

чучећи); чучањ, предручити; усправ, одручити; ходање у успону до краја греде; вага 

претклоном и заножењем, усклон, одручити; саскок јелењи, завршити боком поред греде. 

 

СПОРТСКА ГРАНА ПО ИЗБОРУ 

 

Ученици, на основу својих способности, интересовања и могућности школе опредељују 

се 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 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.  

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 70 годишње 

 

АТЛЕТИКА 

 

Увежбавање и усавршавање дисциплина тробоја. 

 

ВЕЖБЕ НА СПРАВАМА И ТЛУ  

 

Вежбе на тлу: 

Ученице: Два повезана премета странце удесно, два повезана премета странце улево; 

став на шакама, колут напред. 

Вежбе на справама : 

Прескоци:  

За ученице: коњ у ширину, висине 110цм, склонка. За ученике: коњ у ширину, висине 

120цм, склонка. 

Греда 

За ученице: Чеоно према десном крају греде; залетом и суножним одскоком наскок у 

упор чучећи (уз помоћ); окрет за 90 степени улево, усправ у успон, скок суножним 

одскоком , трчање до краја греде; саскок згрчено, завршити леђима према крају греде 

(бочно). 

 

РИТМИЧКО-СПОРТСКА ГИМНАСТИКА  

 



За ученице 

Вежбе са чуњем: 

Држање чуња, млинови, бацање и хватање чуња, ударање чуњевима, 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. 

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. 

 

СПОРТСКА ИГРА (ПО ИЗБОРУ) 

 

Вежбе и игре лоптом изводити  лоптама од меке гуме, коже или полиуретана како не би 

дошло до повреде ученика. 

Понављање и увежбавање претходно научених елемената. Обука нових елемената 

индивидуалне технике и колективне тактике у складу са изборним програмом за дату 

игру 

Учествовање у одељењским, школским и мећушколским такмичењима. 

 

Програм физичког васпитања је наставак програма из предходних разреда, али 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.  

 

На свим часовима наставе физичког васпитања предвиђено је: 

1.Развијање основних елемената физичких способности карактеристичних за овај узраст 

и пол, као и елемената моторне умешности који служе као основа за повећање радне 

способности, неговање здравља и напредовање у спортско-техничком образовању. 

2.Превентивно-компензацијски рад на спречавању постуралних поремећаја; 

3.Оспособљавање ученика за самостално неговање и самоконтролу физичких 

способности и здравља. 

Програмски задаци одрећују се индивидуално, према полу, узрасту и физичком развоју 

сваког појединца, на основу оријентационих 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 IX и X резреду у оквиру заједничког 

програма (атлетика, ритмичко-спортска гимнастика, вежбе на справама и тлу) и у 

програму по избору ученика. 

 

ПРОГРАМ ФИЗИКЕ 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње  



 

Оперативни задаци 
 

Ученик треба да: 

 прави разлику између температуре и топлоте, 

 упозна квантна својства електромагнетног зрацења 

 усвоји закон фото ефекта 

 разуме структуру и основне законе у атому 

 упозна модел структуре атомског језгра 

 зна за одређене примене атомске и нуклеарне физике 

 

Физику је нужно представити ученицима као живу, недовршену науку, која се 

непрекидно интензивно развија и мења, а не као скуп података, непроменљивих закона, 

теорија и модела. Зато је битно истаћи проблеме које физика решава у садашњем 

времену. 

 

Данас, физика је експликативна, теоријска и фундаментална наука и њеним изучавањем, 

заједно са осталим природним наукама, стичу се основе научног погледа на свет. Идеја 

фундаменталности физике у природним наукама и њен значај за технику морају да 

доминирају у настави физике. 

 

Ширењу видика ученика допринеће објашњење појмова и категорија, као што су физичке 

величине, физички закони, однос експеримента и теорије, веза физике с осталим 

наукама, нарочито с примењеним наукама и техником. Значајно је указати на везу физике 

и филозофије. Потребно је навести и етичке проблеме који се јављају као последица 

развијања науке и технике. 

 

Овако формулисан концепт наставе физике захтева појачано експериментално заснивање 

наставног процеса (демонстрациони огледи и лабораторијске вежбе, односно практични 

рад ученика). 

 

Концепт наставе физике захтева стварање разноврсних могућности да кроз различите 

садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких поступака у 

наставном процесу (пројектна, проблемска, активна настава и кооперативно учење) 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери 

реализовани. 

 

Стицање техничке културе кроз наставу физике састоји се у развијању вештина 

техничких примена знања, у решавању техничких задатака и у приказивању одређених 

примена физике у свакодневном животу. 

 

После изучавања одговарајућих тематских целина, нужно је указати на заштиту човекове 

средине, која је загађена и угрожена одређеним физичко-техничким процесима и 

променама. 

 

При обради физичких основа енергетике потребно је усмерити ученике на штедњу свих 

врста енергије, а посебно електричне енергије. 

 

Да би се циљеви и задаци наставе физике остварили у целини, неопходно је да ученици 

активно учествују у свим облицима наставног процеса.  

 



 

ПРОГРАМ БИОЛОГИЈЕ 

 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Задатак наставе биологије у деветом разреду је да оспособи ученика да: 

 

 дискутује о животним функцијама различитих нивоа организације живих система (од 

органела до организма); 

 тумачи шеме ћелијског циклуса и ћелијских деоба ради разумевања разлика између 

раста и размножавања организама; 

 на једноставним примерима прикаже дејство вируса на жива бића; 

 анализира, презентује и дискутује информације о начину живота, пореклу, 

распрострањености значају бактерија; 

 примењује поступке заштите од болести које изазивају вируси и бактерије; 

 упореди процесе настајања полних ћелија и фазе онтогенетског развића животиња; 

 критички дискутује  о постанку, јединственом пореклу и еволуцији живота на Земљи 

кроз универзалност молекуларно-биолошких процеса; 

 повезује структуру и функцију нуклеинских киселина са синтезом протеина и 

регулацијом активности гена изграђујући критички однос према примени   

биотехнологија (ГМО, клонирање, матичне ћелије итд); 

 користи генетичке термине у дискусији о наслеђивању (ген, алел, хромозом, геном, 

генотип, фенотип) и начинима генетичке детерминације најчешћих наследних 

болести човека; 

 познаје начине генетичке детерминације најчешћих наследних болести човека 

примењујући то знање у сврхе превенције и изградње толерантног става према 

оболелима; 

 демонстрира, на примерима, значај генетичке варијабилности у популацији за 

деловање еволуционих механизама и постанак врста. 

 

У деветом разреду потребно је успоставити вертикалну корелацију између стечених 

знања, стављајући акценат на процесе, посебно њихов значај за жива бића (регулација 

повратном спрегом, функције органела и ћелијски метаболизам, размножавање ћелија, 

вируса, бактерија, исхрана, диференцијација ћелија, раст, старење, пренос и регулисање 

испољавања наследних информација, еволуција). Потребно је успоставити корелацију са 

хемијом при обради хемијског састава ћелије, метаболизма, здраве исхране, молекулских 

основа наслеђивања и мутација, али не треба инсистирати на детаљној хемијској 

структури, посебно макромолекула, и детаљном току процеса (нпр. гликолизу и Кребсов 

циклус не треба обрадити преко хемијских реакција; репликацију, транскрипцију и 

транслацију треба објаснити без детаљног приказа тока и ензима који регулишу ове 

процесе).  

  

 

ПРОГРАМ ФИЛОЗОФИЈЕ 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 35 годишње 

 



Циљ наставе предмета је да код ученика развије свест о потреби да активно обликују 

свој живот 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; 

 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 анализoм 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, као 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. 

 

У реализацији наставе овог предмета треба имати у виду фонд часова и узраст ученика 

јер су они најчешће млађи једну или више година него ученици који изучавају овај 

предмет у гимназији са дупло већим фондом часова. Међутим, чињеница да се настава 



реализује у малим групама  ствара услове да се планирани циљ и задаци предмета могу 

успешно остварити.  

 

Развијањe (повезаности) знања, вештина, ставова и вредности код ученика погодује 

тематско и проблемско конципирање наставних садржаја које успоставља смисaoне везе 

између појмова, чињеница, процедура, као и сродних садржаја из различитих предмета, 

и циља на њихову примену у новим образовним контекстима.  

 

Настава филозофијe има задатак да допринесе развоју општих кључних способности 

(посебно у области тзв. критичког мишљења), али и да повратно, посредством оних којe 

су стеченe у другим областима (а то су пре свега језичка, читалачка, научна, уметничка 

писменост) унапреди општу перформансу ученика, подигнe ниво њихове интелектуалне 

и духовне радозналости, oспособи их да феноменe aнализирају 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.  

 

Суштина наставе филозофије у десетом 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. 

 

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 треба обрађивати у конкретном епохалном контексту 

средњовековне односно нововековне филозофије. 

 

Претпостављајући да ће ученици имати тешкоће у разумевању езотеричне проблематике 

и језика појединих праваца у савременој филозофији, препоручује се да упознавање са 

овом проблематиком буде ствар избора и договора ученика и наставника, а да се као 

обавезни обраде само они концептуални склопови ће карактеристично одредити и 

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. 

У циљу растерећења програма од сувишне фактографије, наставници треба да користе 

текст-анализу и различите активне, партиципативнe и кооперативне методе обучавања у 

вештини артикулисања филозофских проблема и начина њиховог решавања.  

 

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 стеченa и ван школе, уважавају индивидуалнe разликe у 

начину учења и брзини напредовања, избором тема прате и развијају њихова 

интересовања и пружа помоћ у професионалној оријентацији. 

 

Оцењују се нивои постигнућа ученика 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,  припрема код куће за најављeну 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 систематизацији градива, с 

циљем да сви ученици (под једнаким околностим 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 пoказују у пројектним радовима које, као појединци или у 

тиму, припремају за изабрану тему.  

 

Покретање расправa (или учешће у њима) важан је део усавршавања логичких 

способности и развијања (артикулације и одбране) личних или колективних вредносних 

ставова, али и учења 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 учествовање 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. 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМ СОЦИОЛОГИЈЕ 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

1 часа недељно, 35 годишње 

 

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). 

 

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 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. Предвиђене садржаје треба презентовати 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. 

Наставницима се препоручује да са ученицима дискутују о специфичностима ових 

приступа, као и да користе примере конкретних социолошких истраживања. 

Ученицима треба омогућити да у оквиру школе организују интерно социолошко 

истраживање о темама за коју су заинтересовани (нпр. ставови младих о квалитету 

нашег образовног система; млади и слободно време; проблем алкохолизма или 

наркоманије код младих...).  

 

Појмови, попут вредности, норме, идентитет и социјализација су посебно важни, јер 

они представљају неопходни појмовни апарат за разумевање основних облика 

друштвеног живота. То ће допринети формирању аутономног вредносног система, у 

складу са основним вредностима правде, истине, слободе, поштења и личне 

одговорности, као и  развоју личног и националног идентитета, уз развијање 

мултикултурализма. Препоручује се наставницима да ове појмове проширују и стално 

користе у објашњењу друштвених појава, јер је потребно да ученици увиде да је свет 

културе омеђен, управо, људским потребама, нормама и вредностима, да оне посредују 

између човека и друштва и, на посебан начин,  обликују друштвене институције и 

човека као индивидуално и социјално биће.  

 

Посебну пажњу треба посветити упоредној анализи различитих социолошких теорија 

класа, што је од кључног значаја за разумевање друштвене структуре и друштвених 

промена у савременом друштву. Ову тему наставници треба да  допуне и подацима о 

раслојавању, односима и главним изворима моћи, елити и квазиелити унутар српског 

друштва. 

 

Тема друштвених неједнакости је посебно важна, па је треба обрадити 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. Од наставника 

се очекује да са ученицима дискутује о узроцима, облицима и нивоима неједнакости 

у нашем друштву, као и начинима за њихово евентуално ублажавањс или 

искорењивање. 

 

Проблему друштвене промене и развоја треба приступити 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 треба комбиновати 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.  

 

Наставници у свом раду, уз постојеће уџбенике, треба да користе и другу литературу 

релевантну за социологију као што су оригинална ауторска дела, бројна теоријска и 

емпиријска социолошка истраживања, стручни часописи, Статистички годишњак, али и  



интернет, специјализоване сајтове, 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 сами наставници 

користе различите изворе информација и да на њих упућују ученике, али и да оспособе 

ученике 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 треба да 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...). Препоручује се примена 

бројних техника активног и кооперативног учења, искуственог учења, учења открићем, 

упознавање са техникама истраживачког рада као и пројектног рада. Коришћењем 

интерактивних метода у презентовању одређених тематских области и појмова ученике 

треба подстаћи 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. Ученике треба подстицати да проналазе информације, да их 

критички процењују, да постављају релевантна питања, да унапређују културу дијалога, 

да аргументовано заступају или оспоравају одређена становишта или сопствене ставове. 

 

ПРОГРАМ ПСИХОЛОГИЈЕ 

 

ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 70 годишње 

 

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 знања о психичким процесима, особинама, стањима и њиховом 

манифестовању у понашању;  

 разумеју психички живот особе као целину међусобно повезаних процеса, стања и 

особина; 

 разликују научни од лаичког приступа психолошким садржајима и препознају 

манипулацију психолошким средствима; 

 стекну основна знања о психологији музике и боље разузмеју психологију музичара; 

 унапреде технике овладавања емоцијама које ометају јавни наступ и такмичења;  

 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 и асертивност;  

 унапреде сарадњу са другима 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 програма чини прилагођен избор тема опште психологије и психологије музике 

са којим се ученици по први пут сусрећу у свом школовању. Он је тако сачињен да уз 

одговарајућу методику рада  треба да обезбеди остварење широко постављеног циља 

предмета и дефинисаних задатака а који се односе како на стицање функционалних 

знања тако и на овладавање вештинама, формирање ставова и вредности. Наставник 

треба да реализује овај програм имајући у виду специфичности школовања ученика које 

имају психолошку димензију као што су: одвојеност од породице, другачији услови 

социјализације јер је настава у великој мери индивидуализована и копмететивно 

постављена, чести јавни наступи и сл.  

 

Програмски садржаји су организовани у тематске целине за које није наведен оптималан 

број часова за реализацију. Наставник, при конципирању оперативних планова, 

уважавајући потребе и интересовања ученика, дефинише степен реализације садржаја и 

динамику рада, водећи рачуна да се не наруши целина наставног програма, односно да 

свака тема добије адекватан простор и да се планирани циљеви и задаци предмета 

остваре. При томе, треба имати у виду да формирање ставова и вредности, као и стицање 

функционалних знања и вештина, представља континуирани процес и резултат је 

кумулативног дејстава целокупних активности на часовима психологије.  

 

Реализација програма треба да се одвија у складу са принципима активне, проблемске и 

истраживачке наставе са сталним рефлексијама на одговарајуће појаве из живота и 

искуства ученика и коришћење информација из различитих извора.  

За подстицање ученичких активности изузетно су важна питања која им 

 се постављају. Она би требало да буду унапред припремљена, са свешћу шта се њима 

жели постићи у односу на циљеве и задатке предмета, јасна, захтевна, али не и сувише 

компликована, по тежини различита да би подстакла учешће већег броја ученика. 

Питања добијају пун смисао уколико су праћена одговарајућом повратном 

информацијом од  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.  

 

Многи  појмови психологије из програма  појављују се у склопу различитих тема, те на 

пример, о опажању људи, емоцијама, стресу може се говорити у оквиру многих лекција. 



На тај начин се њихово значење продубљује, а психички живот и понашање особе 

представља на холистички начин, као сложена интерактивна целина.  

Садржај психологије има природну везу са садржајима других друштвених предмета као 

што су социологија, филозофија, историја уметности, српски језик и књижевност, али 

и везу са неким природним предметима (биологија, физика – акустика) и са стручним 

предметима из области музике. Ученицима треба континуирано указивати на ту везу, 

организовати тематске часове и плански радити на међупредметној сарадњи. На тај 

начин знања и вештине,  ставови и вредности стечени 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 и бољу психолошку припремљеност за сложене захтеве 

јавних наступа и такмичења.  

 

Такође, циљ, задаци и садржај наставног предмета психологија кореспондира са 

Програмом васпитног рада у дому ученика. То значи, да васпитачи при реализацији 

неких тема и постизању неких исхода код ученика завршног разреда могу користити 

знања и вештине стечене у оквиру овог предмета.  

 

ПРОГРАМ ИНФОРМАТИКЕ  И РАЧУНАРСТВА 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37 часова годишње 

 

Оперативни задаци: 

 

 оспособљавање ученика за коришћење основних могућности рачунарског система; 

 оспособљавање ученика за рад са програмима за обраду текста; 

 оспособљавање ученика за рад са програмом за табеларне прорачуне; 

 оспособљавање ученика за израду слајд – презентација и њихово презентовање; 

 оспособљавање ученика за коришћење Интернета и електронску комуникацију; 

 оспособљавање ученика за рад са хардвером и софтвером у области музике. 

 

При реализацији тематске целине Основе рачунарске технике ученици би требало да 

усвоје значење појмова информација и информатика; овладају вештином  превођења 

броја из декадног у бинарни бројевни систем и обратно; знају да објасне како се у 

рачунару кодирају текстуална, графичка и звучна информација, усвоје појмове бит, бајт, 

и редове величине за мерење количине информација. Потребно је да ученици стекну 

знања о структури и принципу рада рачунара, функцији његових компоненти и утицају 

компоненти на перформансе рачунара.  

 

Потребно је објаснити градацију „податак-информација-знање“ и утврдити значај 

информатике у прикупљању и чувању података, трансформацији у корисну информацију 

и њихову интеграцију у знање. 

 

Код превођења количине информација из једне мерне једнице у другу, или превођења из 

декадног бројевног система у бинарни и обратно, може се користити калкулатор (који се 

налази у саставу оперативног система. Важно је да се на примерима (звука, температуре, 

слике) ученицима приближи процес дискретизације информација, која је неопходна ради 

обраде на рачунару. 

 



Ученици треба да упознају функционалне могућности компоненти и принцип рада 

рачунара без упуштања у детаље техничке реализације (електронске схеме, 

конструктивни детаљи итд.). Ученицима објаснити начин повезивања рачунара, улазно-

излазне портове и уређаје спољашње меморије, а централну јединицу само на нивоу 

основне блок-шеме (матична плоча, напајање, РАМ, процесор, графичка, звучна и 

мрежна карта). Пожељно је да се ученицима покаже редослед расклапања и склапања 

рачунара, и омогући да то сами понове – из компоненти саставе рачунар и покрену га. 

Ученицима треба указати на једноставне кварове које могу сами препознати и отклонити. 

Ученицима дати за домаћи задатак да, коришћењем рачунарских часописа или 

интернета, опишу конфигурацију рачунарског система која у том моменту има најбоље 

перформансе. 

 

При реализацији тематске целине Основе рада у оперативном систему са графичким 

интерфејсом  ученик треба да стекне знања о значају програмске подршке за 

функционисање рачунара и утицају на његове могућности, као и знања, вештине и 

навике битне за успешно коришћење основних могућности оперативног система. 

Посебну пажњу посветити потреби коришћења лиценцираних програма, заштити 

програма и података, вирусима и заштити од њих. Неки елементи тематске целине 

Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом могу се прожимати 

са другим тематским целинама, тако што ће се на пример, програм калкулатор (који се 

налази у оквиру оперативног система) користити када се учи превођење из декадног у 

бинарни бројевни систем и обратно, класификацију програма извршити на конкретним 

примерима, структуру и перформансе конкретног рачунара сагледати кроз елементе 

оперативног система итд.  

 

Поделу софтвера урадити на нивоу – ОС, апликативни софтвер и драјвери и објаснити 

њихову намену. При подешавању радног окружења посебну пажњу обратити на 

регионална подешавања. Инсталацију софтвера реализовати на програмима за заштиту 

рачунара  и архивирање података док се инсталација периферних уређаја може објаснити 

на примеру инсталације штампача. 

 

При реализацији тематске целине  Текст-процесор потребно је да ученик стекне знања, 

вештине и навике неопходне за успешно коришћење програма за обраду текста. Ученике 

треба упознати са постојањем два типа  текст процесора – оних заснованих на језицима 

за обележавање текста (нпр. LaTeX, HTML) и  WYSIWYG система какав ће се обрађивати 

у оквиру предмета. При реализацији овог модула инсистирати на правопису, поштовању 

правила слепог куцања и употребу писма матерњег језика. 

 

Ученике треба упознати са логичком структуром типичних докумената (молби, 

обавештења, итд.), школских реферата, семинарских и матурских радова. Указати на 

проблеме који могу да искрсну при покушају да се штампа документ када су 

инсталирани управљачки програми за више штампача. При обради табела, као пример, 

урадити табелу која ће се касније користити при изради циркуларног писма. Пожељно 

је да израду једноставнијих докумената ученици увежбају кроз домаће задатке. 

 

При реализацији тематске целине Слајд-презентације потребно је да ученици схвате 

предности коришћења слајд-презентација у различитим ситуацијама, препознају 

ситуације у којима се може користити слајд-презентација, планирају и израђују 

адекватне презентације. При томе, потребно је да знају основне етапе при развоју слајд-

презентације, основне принципе доброг дизајна презентације (број информација по 



слајду, естетика, анимација у служби садржаја); подешавање радног окружења програма 

за израду слајд-презентација, одабир одговарајућег типа „погледа“ на презентацију, 

израду фото-албум презентације, основне операције са слајдом, дизајнирање позадине и 

„мастера“ слајда на задати начин, додавање и форматирање текстуалних објеката, 

додавање нетекстуалних објеката, анимацију објеката слајда, анимацију прелаза између 

слајдова; прављење интерактивне презентације, подешавање време трајања слајдова, 

аутоматизацију презентације, подешавање параметара штампе и штампање 

презентације; У тимском раду на пројектима увежбати и утврдити научено. На крају 

извршити заједничку анализу и вредновање пројеката. 

 

Практичну реализацију овог модула извести у неком од програма за израду слајд- 

презентације. При реализацији овог модула инсистирати на правопису и употреби 

одговарајућег језика тастатуре. Кроз цео модул ученик треба да ради на једној 

презентацији. Током излагања садржаја, приказати ученицима разноврсне примере 

презентација – добрих и оних са типичним грешкама и кроз дискусију доћи до „правила 

добре презентације“. 

 

При реализацији тематске целине Интернет и електронска комуникација потребно је 

да ученици схвате предности умрежавања, разумеју у чему је разлика између рачунара-

сервера и рачунара-клијената, који посао обављају интернет-провајдери, карактеристике 

основних технологија приступа интернету, адресирање на интернету, принципе 

функционисања интернета, чему служе интернет протоколи, како да повеже рачунар са 

интернетом. Потребно је да ученици науче да: визуализују веб-страницу коришћењем 

веб-читача, крећу се веб-пространством коришћењем адреса и хипер-линкова, проналазе 

и преузимају садржаје са веба, користе интернет мапе,  отворе и по-десе налог 

електронске поште (вебмејл), шаљу и преузимају поруке и датотеке коришћењем 

електронске поште и сервиса за синхрону комуникацију, упознају се са правилима 

електронске комуникације (netiqette), упознају се са начином функционисања, 

правилима понашања, предностима и опасностима социјалних мрежа,  упознају се са 

сервисима за дељење датотека на Интернету и појмом веб-апликације (Cloud computing); 

отворе налог и користе виртуелни телефон, (нпр, Скајп и сл.), разумеју појмове 

„електронска трговина“ и „електронско банкарство“, науче како функционише 

електронски подржано учење. 

При свему овоме неопходно је перманентно радити на развијању свести о важности 

поштовања правних и етичких норми  при коришћењу интернета, критичком 

прихватању информација са веба, поштовању ауторских права при коришћењу 

информација са веба као и поштовању права приватности.  

 

За реализацију тематске целине Информатика у музици  школе би требало да буду 

опремљене: одговарајућим рачунарима за рад са музичким програмима, музичким 

картицама (нпр Delta M-Audio), динамичким микрофоном и електричним клавирима, 

који имају MIDI прикључак и аудио излаз за једноставно повезивање са рачунаром или 

другим уређајем за снимање звука или MIDI контролерима.  

 

Потребно је представити основне формате аудио записа (wav – стандард на PC 

рачунарима, AIFF - Audio Interchange File Format – стандард на Macintosh рачунарима, 

датотеке mp3 формата, MIDI датотеке, …) и носаче аудио записа.  

 

Важно је нагласити да рачунар може да управља различитим електронским музичким 

инструментима и изворима звука користећи: стандардни MIDI (Musical Instument Digital 



Interface) интерфејс, стандардни формат за представљање музичких информација у 

дигиталном запису и стандардни софтвер за компоновање и уређивање електронске 

музике. Неопходно је објаснити шта је то MIDI, како је настао MIDI, шта подразумевају 

MIDI стандарди (GM, GS, XG), шта садржи MIDI датотека, разлику између MIDI датотеке 

и дигитализованог звука, повезивање јединица у MIDI систем (три типа конектора MIDI 

IN, MIDI OUT и MIDI THRU).  

 

Навести музичке уређаје који могу интерпретирати MIDI наредбе: синтесајзери 

(електронски рачунарски инструменти који синтетишу тонове на основу математичких 

формула), семплери (инструменти који дигитализују или узоркују аудио сигнале, 

претварајући их у ноте и репродукују са било којом висином тона) и секвенцери 

(тастатура у облику клавијатуре која шаље MIDI сигнале рачунару, а рачунар 

интерпретира MIDI наредбе коришћењем програма за секвенцирање). Програм за 

секвенцирање „претвара“ рачунар у машину за компоновање, снимање и аранжирање 

музике. 

 

Указати на физичке карактеристике звука, користећи се при томе рачунаром са 

прикљученим микрофоном и коришћењем програма Visual Analyzer и приказати таласну 

природу звука. Спектралну анализу звука представити преко Фуријеових 

трансформација (eng. FFT – Fast Fourier Transform).  

 

На примеру различитих музичких инструмената, користећи исту апаратуру, објаснити 

боју звука. Путем експеримента предвидети број и фреквенције виших хармоника 

звучног извора и тај резултат потврдити израчунавањем помоћу графика спектралне 

анализе. Експеримент и израчунавање извести на примеру неколико музичких 

инструмената – нпр. гитара, виолина, флаута. 

 

 

ПРОГРАМ ИСТОРИЈЕ  СА ИСТОРИЈОМ КУЛТУРЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

 

 

ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

2 часа недељно, 74 часа годишње 

 

Циљ наставе предмета историја са историјом културе и цивилизације је стицање 

хуманистичког образовања и развијање историјске и културолошке свести.  

 

Задаци наставе су да ученици: 

 

 стекну свеобухватну слику о историјском простору и времену, догађајима, појавама, 

процесима и улози истакнутих личности; 

 разумеју узроке и последице историјских догађаја, појава и процеса, услове који су 

утицали на развој цивилизације, друштва и уметности и међузависност уметности и 

друштва; 

 препознају различита тумачења истих историјских догађаја, различите реакције и 

вредновање уметничких појава; 

 повезују појаве из прошлости са појавама из садашњости; 

 стекну свест о томе да су национална историја и култура саставни део регионалне, 

европске и глобалне историје и културе; 



 формирају ставове неопходне за разумевање савременог света (у националном, 

регионалном, европском и глобалном оквиру) и позитиван став према неговању и 

очувању националног идентитета и културно-историјске и уметничке баштине; 

 унапреде вештине неопходне за живот у савременом друштву (истраживачке 

вештине, вештине изражавања, образлагања сопствених ставова и аргументованог 

дијалога, вештине сарадње, вештине коришћења информационих технологија...);  

 буду оспособљени за самостално читање, тумачење и критичку процену различитих 

врста података (текстови, историјске карте, графикони, табеле, репродукције, 

пропагандни материјал, симболи...); 

 стекну свест о могућој примени стечених знања и вештина у даљем школовању и 

будућем занимању и буду мотивисани за целоживотно проширивање и 

продубљивање знања. 

 

Наставни програм предмета историја са историјом културе и цивилизације осмишљен 

је тако да ученици стекну свеобухватну слику о развоју цивилизације, друштва, науке и 

уметности. Имајући у виду програмску концепцију и врсту школе, потребно је водити 

рачуна о томе да садржаји из историје уметности буду равноправно заступљени и 

адекватно обрађени. 

 

Наставник има слободу да сам одреди распоред, врсту и динамику активности за сваку 

тематску целину, водећи рачуна о циљу, задацима предмета и узрасним могућностима 

ученика.  

 

За сваку тематску целину могу се издвојити тезе које садрже кључне чињенице које 

ученици треба да упамте, како би се избегло механичко учење великог броја података 

који се брзо заборављају и како би ученици научили да препознају кључне информације. 

Када су у питању садржаји из историје уметности, елементарна чињенична знања 

обухватају повезивање најзначајних уметничких дела са њиховим ауторима, периодом, 

правцем или стилом и познавање основних карактеристика уметности одређене епохе. 

Кључне информације се могу приказати и табеларно, графички, у електронској 

презентацији, на плакату, мапи ума, илустрованој временској ленти, колажу... Пожељно 

је да ученици учествују у изради, или самостално израђују, сликовне приказе кључних 

података, јер се на тај начин лакше усвајају и дуже памте чињенице, а ученици имају 

могућност да примењују знања и вештине стечене у другим предметима (графички 

прикази, рад различитим материјалима и техникама визуелних уметности, рад у 

апликативним програмима). 

 

Кључне информације су основа „приче“ о начину живота, веровањима, догађајима, 

појавама, процесима, истакнутим личностима, култури и уметности, развоју и 

променама у друштву одређеног периода. Та прича треба да буде богата информацијама, 

детаљима, занимљивостима и, у зависности од интересовања ученика, употпуњена 

одабраним реконструкцијама (битке, освајања, изградња познатог града или грађевине, 

уређење двора, реакције на изложбе и појаве у уметности, открића, одевање у одређеном 

сталежу, трпеза, ритуали, погребне церемоније, слављење празника...), или кратким 

биографијама истакнутих личности. Посебно је важно истаћи положај уметника и значај 

уметности који је био другачији у различитим периодима; идејне основе и промене у 

уметности које су условљене променама у друштву, историјским догађајима и развојем 

науке и технологије. Потребно је указати и на значај културно-историјских споменика, 

организација за заштиту споменика културе, институција културе и уметничких 

остварења за очување националног идентитета и развој туризма, као и на улогу 



уметничких дела као историјских извора. Да би стекли јасну и свеобухватну слику о 

одређеном периоду, ученици треба да „оживе“ причу у свом уму, у чему велику помоћ 

могу пружити различити извори података (историјски текстови, карте, репродукције 

уметничких дела, репродукције фотографија, документарни и играни филмови, 

дигитални материјали, музејски експонати, културно-историјски споменици, 

археолошки локалитети, архиви, установе културе...). Константно треба имати у виду и 

значај предмета за будућу професију ученика – свеобухватно „оживљавање“ једног 

историјског периода омогућава развој сензибилитета неопходног за извођење музике 

одређене епохе, али и ствара услове за планирање реалистичног и атрактивног сценског 

наступа, што је услов да би се привукла пажња захтевне публике у савременом друштву.  

Настава треба да помогне ученицима да створе јасну представу не само о томе шта се 

дешавало већ и зашто се дешавало и какве су последице проистекле. Наставник треба да 

подстиче радозналост ученика и омогући развој критичког мишљења тако што ће водити 

дијалог, постављати подстицајна питања, охрабривати ученике да постављају питања, да 

испоље радозналост, неспутано износе своје ставове и аргументовано их бране и 

учествују у разноврсним активностима – прављење презентација, учествовање у 

радионицама и дебатама, рад са подацима, реализовање индивидуалних и групних 

пројектних задатака, самостално истраживање различитих тема (на пример, поређење 

два владара или два уметничка правца)... 

 

Како би ученици могли да стекну јасну слику о развоју уметности или одликама 

уметности одређене епохе, пожељно је припремати презентације. Поред наведених 

примера, наставник може да допуни презентацију и другим познатим делима. Приликом 

обраде праисторије, посебно каменог доба, важно је избећи стереотипе, једнострана и 

застарела тумачења, јер се сваке године долази до нових налаза и резултата анализа, па 

се периодизација и хипотезе мењају веома брзо. Наставник треба да понуди чињенице и 

неколико научних претпоставки како би побудио интересовање ученика. Репродукције 

налаза и потребни подаци могу се наћи на адреси http://www.donsmaps.com. Приликом 

обраде савремене уметности потребно је разматрати трендове: мултикултуралност; 

опадање индивидуалне популарности у корист уметничких група и великих корпорација 

(Самсунг, Пиксар, архитектонски бирои, модне куће...); комерцијализација ремек-дела 

(на примеру Мона Лизе); улога уметности у пропаганди и маркетингу (рекламе, 

билборди); ширење источњачких утицаја (утицај јапанске манге и аниме на европски и 

амерички стрип и цртани филм); утицај технологије на савремену уметност (рачунарске 

игрице; филм – Камеронов Аватар; дигитална фотографија; коришћење апликативних 

програма за цртање, сликање, обликовање и пројектовање; веб-дизајн; електронски 

прибор – таблети за цртање, 3Д оловка, Филипсов прибор за сликање светлом, дигиталне 

видео-четке; ЛЕД технологија...); интеграција различитих врста уметности и сценски 

спектакли; интеграција уметности и науке (паметне куће); стварање неуобичајеним 

материјалима (материјали за рециклажу; цртање песком и ватром; моделовање 

храном...); ширење мурала и графита у градским и сеоским срединама (позитивни 

аспекти, туристичке атракције – Џулијан Бивер, негативни аспекти – оштећивање 

културно-историјских споменика и фасада); улога уметности у одрживом развоју и 

смањењу сиромаштва (популарисање уметничких заната и етнокултуре и уметности). 

 

 

 

 

 

 

http://www.donsmaps.com/


ПРОГРАМ ИЗБОРНОГ ПРЕДМЕТА - ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ 

 

ПРВИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Општи циљ предмета Грађанско васпитање је подстицање развоја личности и 

социјалног сазнања код ученика првог разреда основне школе. Овај предмет треба да 

пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и 

васпитања и да изграде сазнања, умења, способности и вреднсоти неопходне за 

формирање аутономне, комптетентне, одговрне и креативне личности, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

 

Задаци: 

 

У образовно- васпитном раду на реализацији овогпредмета разликујемо неколико 

основних задатака: 

 олакшавање процеса адаптације на школску средину и подстицање социјалне 

интелигенције 

 успостављање и развијање односа другарства и сарадње са вршњацима и одраслима 

 подстицање развоја сазнања о себи, о сопственим осећањима и потребама, свести о 

личном идентитету и особености, самопоштовања и самопоуздања 

 проширивање знања и умења за решавање индивидуалних проблема, учење техника 

за превладавање непријатних емпоционалних стања;  

 подстицање групног рада, споразумевања и сарадње 

 развијање комуникативне способнсоти и конструктивног разрешавања сукоба са 

вршњацима и одраслима 

 развијање креативног изражавања 

 упознавање ученика са дечијим правима 

 подстицање и оспособљавање за активну партиципацију у животу школе  

 

ДРУГИ  РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Општи циљ предмета:Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и 

социјалног сазнања код ученика основне школе. Овај предмет треба да пружи 

могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и васпитања 

и да изграде сазнања, умења, способности и вредности неопходне за формирање 

аутономне, компетентне, одговорне и креативне личности која је отворена за договор и 

сарадњу и која поштује и себе и друге. 

 

Задаци: 

 

У образовно-васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо 

неколико основних задатака: 

 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 

 подстицање развоја самосвести, самопоштовања и уважавања других 

 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствена осећања и потребе и 

њихову међусобну повезаност и да штите и остварују своје потребе на начин који не 

угрожава друге 



 развијање комуникативне способности, невербалне и вербалне комуникације и 

вештина ненасилне комуникације 

 оспособљавање ученика за примену вештина ненасилне комуникације у решавању 

сукоба и вршњачком посредовању 

 развијање креативног изражавања 

 оспособљавање ученика да упознају непосредно друштвено окружење и сопствено 

место у њему и да активно доприносе развоју школе по мери детета 

 оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечја права и да активно учествују 

у њиховом остваривању 

 развијање и неговање основних људских вредности 

 

ТРЕЋИ  РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Ошти циљ предмета Сазнање о себи и другима је подстицање развоја личности и 

социјалног сазнања код ученика трећег разреда основне школе. Овај предмет треба да 

пружи могућност ученицима да постану активни учесници у процесу образовања и 

васпитања, и да изграде сазнања, умења, способности и вреднсоти неопходне за 

формирање аутономне, компетентне, одговорне и креативне личнсоти, отворене за 

договор и сарадњу, која поштује и себе и друге. 

 

Задаци су: 

 

У образовно- васпитном раду на реализацији овог предмета разликујемо неколико 

основних задатака: 

 подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршњацима и одраслима 

 подстицње развоја самопоуздања и личне одговорности 

 оспособљавање ученика да препознају и разумеју сопствене потребе и потребе 

других, и да штите и оставрују своје потребе на начин који не угрожава друге 

 развијање свести о потреби уважавања различитости и особенсоти; уочавање и 

превазилажење стереотипа везаних за пол, узраст, изглед, понашање, порекло 

 оспособљавање ученика за неансилно решавање сукоба 

 развијање појма пријатељства 

 оспособљавање ученика да разумеју неопходност правила која егулишу живот у 

заједници  и да кроз договарање активно доприносе поштовању или мењању 

правила сагласно са потребама 

 оспособљавање ученика да упознају и уважавају дечија права и да буду способни да 

активно  учествују у њиховом остваривању 

 развијање и неговање еколошке свести 

 развијање моралног расуђивања и неговање основних људских вредности 

 оспособљавање ученика да активно доприносе развоју школе по мери детета 

 

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Општи циљ предмета је подстицање развоја личности и социјалног сазнања код ученика 

IV разреда основне школе. Овај предмет треба да пружи могућност ученицима да 

постану активни учесници у процесу образовања и васпитања, и да изграде сазнања, 

умења, способности и вредности неопходне за формирање аутономне, компетентне, 



одговорне и креативне личности, отворене за договор и сарадњу, која поштује и себе и 

друге.  

 

Задаци: 

У васпитно-образовном раду на релизацији овог предмета разликујемо неколико 

основних група задатака:  

 

1. Задаци који се односе на разумевање и усвајање еледећих најважнијих појмова: 

 

 дечја и људска права и слободе - познавање својих права, препознавање најважнијих 

категорија дечјих и људских права, упознавање са Конвенцијом о дечјим и људским 

правима, разумевање односа између људских права, демократије, мира и развоја;  

 идентитет - разумевање појма идентитет, препознавање својих потреба и жеља, 

схватање себе у друштвеном контексту, схватање разлике између појединачног и 

групног, мањинског и грађанског идентитета; 

 друштвена одговорност - разумевање појма одговорности, схватање разлике између 

одговорности према себи, другим људима, заједници;  

 различитост култура - познавање најважнијих обележја своје културе и схватање 

утицаја своје културе на лично понашање, разумевање узрока културних разлика и 

подстицање схватања да је различитост култура темељ богатства света, разумевање 

односа између културних разлика, људских права и демократије, препознавање и 

превазилажење стереотипа и предрасуда;  

 једнакост - познавање појма једнакости у контексту расних, културних, националних, 

верских и других разлика; 

 право и правда — разумевање значења појмова права и правде, схватање односа 

између права и правде; познавање улоге права у оситурању појединачне и друштвене 

сигурности, познавање основних последица непоштовања правних норми;  

 мир, сигурност и стабилност - разумевање значења појмова мир, схватање улоге коју 

сарадња и мирно решавање сукоба има за лични, национални и глобални развој, 

познавање неких основних поступака мирног решавања сукоба;  

 демократија - познавање основних обележја демократског процеса и разумевање 

односа између демократије и дечјих и људских права.  

 

2.Задаци који се односе на вештине и способности:  

 

 примена појмова - примерена употреба појмова у комуникацији;  

 критичко мишљење - преиспитивање утемељености информација, поставки и 

ставова; • јасно и разговетно исказивање личних ставова; 

 самостално доношење одлука и извођење закључака - одговорност у просуђивању и 

тумачењу; 

 саосећајна комуникација - изношење својих осећања, потреба, мишљења и 3 

слушање, разумевање и и уважавање туђих осећања, потреба, ставова и мишљења;  

 умеће истраживања- избор, прикупљање, критичка анализа и провера података из 

више извора као начин решавања проблема;  

 тимски рад — прилагођавање свога мишљења групи у циљу изнжлажења 

заједничког решења; 

 ненасилно решавање сукоба - дијалог, преговарање, аргументовано излагање, који 

су усмерени према заједничким циљевима;  

 руковођење - одговорно управљање групом према критеријуму опште добробити;  

 учешће — укључивање у процес одлучивања од заједничког интереса. 



 

Задаци који се односе на ставове и вредности:  

 

 приврженост демократским начелима и поступцима - дечја и људска права, 

једнакост, правда, друштвена одговорност, плурализам, солидарност, приватиост; 

 приврженост мирољубивом и конструктивном решавању проблема;  

 спремност на заступање и заштиту својих и туђих права;  

 спремност на преузимање одговорности за своје поступке;  

 заинтересованост за свет око себе и отвореност према разликама;  

 спремност на саосећање са другима и помоћ онима који су у невољи;  

 спремност на супротстављање предрасудама, дискриминацији и неправди на свим 

нивоима. 

 

ПЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Општи циљ предмета је оспособљавањеученика за активно учешће у животу  

проширивањем практичних знања о демократији, њеним принципима и вредностима на 

нивоу функционисања школе. 

Садржаји и начин рада треба код ученика да подстакне спремност за активно учешће у 

свакодневном животу, пре свега у школи, и да их уведе у разумевање поступка и 

принципа којис е користе у демократским процесима. 

 

Задаци: 

 

 да ученици упознају школска правила и процедуре; 

 да се ученици уведу у разумевање функционисања органа управљања школе и 

стручних тела 

 да се ученици упознају са правима и одговорностима свих актера на нивоу школе 

 да се код ученика развију комуникационе вештине неопходне за сарадничко 

понашање, аргументовање ставова и изражавање мишљења 

 да се ученици обуче у техникама групног рада 

 да се код ученика развија способност критичког просуђивањ и договорног 

одлучивања и делања 

 да се ученици подстакну и оспособе за активнп учешће у животу  школе развијањем 

вештина за унапређење услова школског живота кроз праксу. 

 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Општи циљ је оспособљавање ученика за активно учешће у животу заједнице, 

проширивање знања о демократским принципима и вредностима.  

Грађанско васпитање уводи ученике у начине и поступке који се користе у демократским 

процесима. Циљ овог пројекта је да се код ђака подстакне развој спремности за активно 

грађанско учествовање у друштвеном и политичком животу 

 

 дајући им знања и нужне вештине за активно учествовање у друштвеном и 

политичком животу;  

 дајући им практична искуства којима се стиче осећај способности и делотворности;  



 развијајући код њих свест о значају активног учествовања у друштвеном и 

политичком животу.  

 

Задаци: 

 

Кроз грађанско васпитање VI ученици 

 

 стичу знања о функционисању нивоа власти;  

 стичу знања о томе како се креирају мере власти (политичке мере);  

 стичу знања о појму мера власти (политичка мера); 

 стичу знања о улози грађана у креирању политичких мера;  

 стичу знања о техникама тимског рада;  

 развијају делотворне и креативне способности комуникације  

 развијају вештине неопходне за сарадњу, изражавање мишљења и аргументовање 

ставова;  

 развијају способности критичког мишљења и одговорног одлучивања и деловања.  

 

 

СЕДМИ  РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Општи циљ у седмом разреду јесте да ученици мењају непосредну праксу у окружењу, 

али и да користе школска искуства као платформу за увежбавање демократских 

процедура и развијање демократске културе деловања које ће им требати у будућности. 

 

Задаци: 

 

 Упознавање и разумевање историјског контекста  развоја грађанских права и 

слобода 

 Упознавање и разумевање историјског контекста  развоја појмова грађанин и 

политика 

 Упознавање са  појмом одговоран грађанин Упознавање с вештинама, ставовима  и 

вредностима  одговорног  грађанина 

 Разумевање значаја активизма грађана и преузимања одговорности за развој и 

унапређивање друштва 

 Упознавање ученика са појмом дете као грађанин Разумевање разлике између права 

одраслих и права деце 

 Упознавање ученика са суштинским одликама људских права као урођених, 

неотуђивих, универзалних и недељивих Разумевање значаја регулисања дечјих 

права у посебној Конвенцији 

 Упознавање ученика с кључним одликама заједница у којима живим 

 Упознавање са појмовима право појединца и заједничко добро Препознавање 

ситуација  у којима се дешавају сукоби између права појединца и заједничког добра 

Стицање знања  о  могућим начинима  решавања сукоба између права појединца и 

заједничког добра 

 Упознавање  с различитим начинима развијања грађанске одговорности Стицање 

знања о различитим начинима учешћа грађана 

 Упознавање са значајем информисања грађана 

 Разумевање  важности укључивања грађана у рад различитих организација у циљу 

остваривања својих права 



 Упознавање са појмом и значајем волонтерског покрета Упознавање са вредностима 

на којима почива волонтерски рад 

 Упознавање са могућностима у окружењу за спровођење волонтерских акција 

 Припремање ученика за извођење волонтерске акције 

 Упознавање с историјским контекстом развоја државе Разумевање неопходности 

постојања државе као организације 

 Упознавање са појмом и обележјима државе 

 Разумевање неопходности постојања власти 

 Разумевање неопходности и сврхе ограничења власти Упознавање са начинима 

ограничења власти (владавина закона) 

 Упознавање са појмом демократија Упознавање са начинима ограничења власти 

(демократска правила и процедуре) 

 Упознавање са начинима ограничења власти 

 Разумевање сврхе поделе власти  Упознавање са нивоима власти 

 Разумевање места и улоге Ученичког  парламента  за демократско функционисање 

друштва Указивање на значај доброг информисања о  Ученичком парламенту за 

његово функционисање Упознавање са међународним и националним документима 

која су основ за оснивање Ученичког парламената у школама у Србији Разумевање 

добробити које имају ученици, наставници, родитељи и локална заједница од 

оснивања Ученичког парламената 

 Разумевање места и улоге Ученичког  парламента  за демократско функционисање 

друштва Указивање на значај доброг информисања о  Ученичком парламенту за 

његово функционисање Упознавање са међународним и националним документима 

која су основ за оснивање Ученичког парламената у школама у Србији Разумевање 

добробити које имају ученици, наставници, родитељи и локална заједница од 

оснивања Ученичког парламената 

 Приближавање ученицима институције Ученички парламент кроз њено оснивање и 

рад  Препознавање значаја  избора представника за Ученички парламент 

Упознавање с основним корацима у образовању Ученичког парламента Упознавање 

с правилима и процедурама које су од значаја за успешан рад Ученичког 

парламента 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 34 годишње 

 

Циљ наставе грађанског васпитања јесте да ученици стекну сазнања, формирају 

ставове, развију вештине и усвоје вредности које су претпоставка за компетентан, 

одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  

 

Задаци:Задатак наставе грађанског васпитања јесте стварање разноврсних могућности 

да кроз различите садржаје и облике рада током наставе грађанског васпитања сврха, 

циљеви и задаци образовања, као и циљеви наставе грађанског васпитања буду у пуној 

мери реализовани. 

 

Ученици треба да:  

 

 разумеју значења кључних појмова који се односе на грађанина, државу и власт  

 схвате историјски развој грађанских права и слобода  

 се упознају са карактеристикама одговорног и активног грађанина  

 разумеју место и улогу детета као грађанина у друштву  



 разумеју однос између грађанских права појединца и општег добра  

 се упознају са начинима развијања грађанске одговорности  

 разумеју волонтерски покрет и значај волонтерских акција 

 буду подстицани да се ангажују у различитим иницијативама и акцијама;  

 разумеју значај иницијативе за постизање промена у друштвеној заједници  

 разумеју неопходност постојања власти  

 се упознају са концептом ограничене власти  

 се упознају са институцијом Ученичког парламента. 

 

 

ПРАВОСЛАВНИ   КАТИХИЗИС 

 

Циљ наставе православног катихизиса (веронауке) у основном и средњемобразовању и 

васпитању јесте да пружи целовит православни поглед на свет иживот, уважавајући две 

димензије: историјски хришћански живот (историјскуреалност Цркве) и есхатолошки 

(будући) живот (димензију идеалног). То значи даученици систематски упознају 

православну веру у њеној доктринарној, литургијској, социјалној и мисионарској 

димензији, при чему се хришћанско виђење живота и 

постојања света излаже у веома отвореном, толерантном дијалогу са осталимнаукама и 

теоријама о свету, којим се настоји показати да хришћанско виђење(литургијско, као и 

подвижничко искуство Православне Цркве) обухвата свапозитивна искуства људи, без 

обзира на њихову националну припадност и верскообразовање. Све ово спроводи се како 

на информативно-сазнајном тако и на 

доживљајном и делатном плану, уз настојање да се доктринарне поставке спроведу у 

свим сегментима живота (однос с Богом, са светом, с другим људима и са собом).  

 

Задаци наставе 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 икониБожијој, личности, 

такође, другачијој у односу на нас, те да се између оведве 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 с 

природом која нас окружује и друго, као и одговарање на ова 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 с 

другимнаукама);  

 помогне у одговорном обликовању заједничког живота с другима, успостављањем 

равнотеже између властите личности и заједнице, у остварењу сусрета са светом (с 

људима различитих култура, религија и погледа на свет, с друштвом, с природом) и 

с Богом;  

 изгради уверење да су свет и све што је у њему створени за вечност, да су сви 

створени да буду причасници вечног живота, али да се то може остварити само ако 

човек своју слободу као дар Божији изражава као заједништво са Богом и другим 

људима, те да из те перспективе код 



 ученика развије способност разумевања, преиспитивања и вредновања сопственог 

односа према другом човеку као непоновљивом бићу и икони Божијој и према 

творевини Божијој и изгради спремност на покајање.  

 Садржаји наставе православног катихизиса распоређени су по линеарно-

концентричном (симбиотичком, спиралном) принципу.То значи да се у сваком 

разреду одабирају одређени раније уведени садржаји, а затим се у оквиру сваке од 

тема, које ће се током дате године школовања низати у сукцесивном следу, врши 

активизација претходно стечених знања и формираних умења. Наравно, у сваком 

разреду уводе се и потпуно нове теме, које ће послужити као ослонац за 

надограђивање 

 знања у наредним разредима. След тема је у нижим разредима силазни 

(десцендентни), односно базира се на излагању материје према психолошкој 

приступачности, док је у вишим разредима основне школе и у средњој школи 

узлазни (асцендентни), дакле, темељи се на начелима 

 теолошке научне систематике.  

 

ПРОГРАМИ ФАКУЛТАТИВНИХ  ПРЕДМЕТА 

 

ПРОГРАМ КОРЕКТИВНЕ  ГИМНАСТИКЕ 

 

Циљ овoг факултативног предмета је превенција и спречавање евентуалних 

деформитета који могу настати као последица одржавања неправилног положаја тела 

приликом свирања инструмента.  

 

Задаци: 

 

 јачање исуфицијентне мускулатуре и превенцију деформитета и постуралних 

поремећаја; 

 опуштање тониране мускулатуре; 

 стицање знања о значају правилног држања тела; 

 развој позитивног става према физичкој активности.  

 

Предмет могу похађати ученици који осете потребу за додатним корективним вежбањем 

или они којима је то препоручено. За овај факултативни предмет ученици се опредељују 

на почетку школске године. Формира се само једна група, на нивоу целе школе у оквиру 

које се реализују различите активности што подразумева индивидуализацију, односно  

прилагођавање корективних вежби потребама и могућностима сваког ученика. 

 

Добро организоване физичке активности  у овом узрасту доводе до смањења броја 

ученика са пoстуралним поремећајима и телесним деформитетима као и оних који су 

ослобођени наставе физичког васпитања.   

 

На основу разрађеног програма рада ученик треба да овлада одређеним вежбама које  

морају да буду примерене узрасним карактеристикама, полу, евентуалном деформитету, 

исуфицијентној или превише тонираној мускулатури. Теоријско образовање 

подразумева стицање знања на основу којих ће ученици упознати суштину  корективног 

вежбања и значај правилног држања тела за здравље и њихов даљи професионални 

развој. Осим тога, ученици треба да се упознају са законитостима развоја младог 

организма и значаја стицања здравствено-хигијенских навика и да развију позитиван 

став према физичком вежбању. 



 

За реализацију овог предмета није потребна додатна опрема већ се користи она која је 

предвиђена за наставу физичког васпитања. Наставник континуирано прати ученике и у 

складу са тим мења програм вежби. Све промене наставник бележи у личном картону 

ученика. 

 

ПРОГРАМ УВОДА У ОРКЕСТАРСКО ДИРИГОВАЊЕ 

 

ОСМИ или ДЕВЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 – 37 часова годишње 

 

Циљ овог факултативног предмета је развој способности ученика за рад са камерним 

ансмаблима и оркестрима, као и примена, односно дeлoтвoрнoст нaучeнe тeхникe нa 

живoм звуку. 

 

Задаци предмета су упoзнaвaњe сa истoриjским рaзвоjeм диригoвaњa, сa oснoвним 

зaкoнитoстимa диригoвaњa, сa улoгoм и знaчajeм диригeнтa кao вoђe и прaвилимa кoja 

влaдajу у aнсaмблу. У оквиру предмета ученици  треба да вежбају дириговање крoз 

тeхничкe вeжбe рaзличитог тeмпa, динaмике и aрутикулaциjе и вежбе које обезбеђују 

фиксирaнoст зглoбoвa и eлaстичнoст мишићa. 

 

Предмет могу похађати ученици који осете потребу за упознавање законитости 

дириговања или они којима је то препоручено од предметног наставника на основу  

показаних способности и склоности. За овај факултативни предмет ученици се 

опредељују на почетку школске године. Настава се реализује у једном термину који 

највише одговара ученицима што значи да се формира само једна група од ученика осмог 

и деветог разреда. 

 

Циљ предмета је да ученицима разјасни основне проблеме и правилности дириговања. 

На почетку, ученици се упознају са улогом диригента и његовим задацима у раду са 

ансамблом. Настава се одржава у групама, а са ученицима се ради и индивидуално у 

оквиру групе. 

 

Савладавање технике дириговања у почетној фази рада представља најважнији сегмент. 

Почиње се од диригентског става, односно почетне позиције. Вежба се у оном ставу у 

коме се у стварности и наступа. Правилно савладани почетни став представља главни 

предуслов за даље успешно савлађивање сложенијих задатака. Овоме се мора посветити 

пуна пажња јер су касније измене већ усвојеног погрешног става тешке и споре. Ученик 

мора да успостави пуну контролу над сваким делом свога тела и треба да ради вежбе за 

еластичност тела. Ученици посматрају став професора и упоређују га са својим колегама 

и собом. Једном усвојен покрет се мора марљиво увежбавати. Добро је да ученици, ради 

контроле, вежбају уз огледало. 

 

Увек постоји дилема – да ли да се обрађује прво припрема или тактирање. Најприроднију 

варијанту представља паралелно упознавање са овим проблемима. Што се тиче метрике, 

ученик се прво упознаје са тактирањем дводелног такта. Графички приказ путање руке 

је врло значајан, не само за дводел, већ и за остале мере. Када се савлада место тезе и 

арзе ученици ће визуелизацијом брзо усвојити метричке схеме. За почетак је довољно да 

ученици савладају троделну и четвороделну схему која је изведена из дводела. 

 



Узмах или припрема су важни јер ученици треба да схвате да се у овом импулсу изражава 

темпо, динамика и карактер композиције, као и атака ансамбла. 

 

Дириговање се реализује унапред. Својим гестом диригент управља оним што предстоји, 

али и прати тренутни ток музике. Најбољи доказ ученику за ову законитост је ситуација 

пијaнo-фoртe. Све ове проблеме треба „озвучити“ односно прорадити кроз литературу. 

Примере треба тражити у музици која је позната ученицима. Почиње се од двогласа. 

Веома је корисно да се ученици на часу организују тако да формирају ансамбл који ће 

певати ова дела. За почетак су то одломци, касније се обрађују целине. 

 

Короне, цезуре, ритарданда, аћелеранда, крешенда, декрешенда, промене темпа и друго 

уче се тек када су горе наведени задаци савладани. 

 

Сваки ученик треба да познаје значење диригентског гласа, да га обележи у литератури 

и да га пева док диригује. Канони су најделотворнији у проучавању диригентског гласа. 

Предмет добија свој потпуни смисао када ученик диригује ансамблом. У почетку ће се 

ученици изненадити, можда и уплашити звука који стиже са закашњењем. Са тим 

проблемом ученици треба да су већ теоретски упознати. 

 

Ученик треба да познаје оркестарске групе и место на коме се свака деоница инструмента 

налази. Ово је прилика да се провери знање које је ученик стекао у оквиру предмета 

музички инструменти. 

 

Диригентски став у раду са оркестром је измењен у односу на хор. Руке стоје ниже од 

хорског става, јер музичари у оркестру седе, па се ово мора увежбавати. 

 

Значај диригентске палице треба објаснити. Начин на који палица лежи у руци се вежба 

и на њу се рука навикава као виолиниста на гудало. За савладавање треба времена.  

 

Предавач може да направи селекцију најуспешнијих ученика који ће дириговати 

школским оркестром на некој од редовних проба уз пуну контролу професора.  

 

 

ПРОГРАМ УПОРЕДНОГ  КЛАВИРА 

 

СЕДМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 

Oперативни задаци: 

 

 Наставак рада на извођачкој техници; 

 Упознавање са елементима музичке форме у функцији изражајног свирања; 

 Савладавање ознака за педал; 

 Разликовање елемената артикулације; 

 Оспособљавање ученика за самоконтролу звука. 

 

 

ОСМИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 36 часова годишње 

 



Oперативни задатак: 

 

 Наставак рада на извођачкој техници 

 

Настава предмета упоредни клавир предвиђена је од трећег до шестог разреда. 

Факултативни предмет истог назива има за циљ да код ученика који предмет изаберу 

унапреди технику свирања клавира. 

 

Свирање лествица је основно средство у изградњи мануелне технике и изједначености у 

звуку. Поред ритмичке прецизности, треба применити правилан прсторед, као и узлазну 

и силазну динамику коју намећу звучни услови самог инструмента.  

 

Неопходна је опрезност наставника клавира када је у питању рад над клавирском 

техником, која би, под одређеним условима, могла, евентуално, да нашкоди техници 

свирања гудачког инструмента. Стога је боље да уместо петопрсних вежби, арпеђа, 

дугачких етида, наставник клавира подстиче код ученика свирање једноставне акордске 

фактуре, као и учење музике по слуху – компоновање акордских веза које ће ученицима 

бити од велике користи за развој музичког мишљења и слуха.  

 

Поступност у раду је од великог значаја за савлађивање хармонског инструмента какав 

је клавир.  

 

Погрешно би било руководити се тиме што многи од ових ученика лако читају нотни 

текст, па на изглед брзо прочитају неку нову композицију која је технички изнад нивоа. 

Само опрезност и поступност у одабирању програма могу довести до жељеног резултата.  

Пожељно је да једноставну клавирску пратњу ученик изводи са гудачким инструментом, 

што је могуће раније, и да овај део програма буде важан део наставе клавира. За посебно 

надарене пожељно је да ученици, сами и уз помоћ наставника, по слуху налазе 

једноставне хармонске ходове, као пратњу колеги – гудачу.  

 

У одабиру упоредног клавира као факултативног предмета пожељно је да ученици:  

– свирају филмску музику за клавир (у обради ученика – по слуху);  

– свирају у неком ансамблу где постоји клавир, ради потпунијег доживљаја и што 

боље припреме за неку будућу сарадњу у оквиру њиховог позива.  

 

ПРОГРАМ УВОДА  У АРАНЖИРАЊЕ 

 

ДЕВЕТИ или ДЕСЕТИ РАЗРЕД 

1 час недељно, 37/35  годишње 

 

Циљ предмета је да ученици  овладају аранжирањем једноставнијих композиција. 

 

Задаци: 

 

 развој основних елемената инструментације, 

 развој способности рада у аранжирању мањег ансамбла, 

 употреба различитих инструмената, 

 препознавање инструментата и ансамбала, 

 препознавање и анализа стилски различитих аранжмана, 

 



На листи факултативних предмета налази се и увод у аранжирање јер је пракса показала 

да је понекад тешко организовати ансамбл по композиторовој замисли, те је потребно 

,,преаранжирати“ постојећу композицију и модификовати је за састав који је ученицима 

(касније музичарима) на располагању.  

 

Предмет могу похађати ученици који осете потребу за упознавање законитости и 

вештине аранжирања музичког садржаја или они којима је то препоручено од 

предметног наставника на основу  показаних способности и склоности. За овај 

факултативни предмет ученици се опредељују на почетку школске године. Настава се 

реализује у једном термину који највише одговара ученицима што значи да се формира 

само једна група од ученика деветог и десетог разреда. 

 

Тежиште у приказивању добре инструментације и различитих аранжмана треба базирати 

на одабраним, добро познатим примерима из литературе различитих жанрова. Често, 

неке композиције популарног жанра могу бити врло инспиративне за ученике. Није 

обавезно аранжирати целе композиције, најбоље је одабрати карактеристичне делове, 

који, пак, треба да буду повезани и са обликом, тј.осмишљеном музичком целином. 

 

Треба инсистирати на препознавању инструмената и ансамбала по звуку, са посебном 

пажњом на карактер и логику музике, као и артикулацију. ,,Превођење“ артикулације 

неког другог инструмента или људског гласа у језик гудачког инструмента је од посебне 

важности. 

 

Сваки аранжирани пример треба обавезно одсвирати и оно што је написано слушно 

проверити. У зависности од мотивације ученика могуће је (и пожељно) уприличити и 

јавно извођење успелијих радова, у оквиру неког од јавних часова, где би ученици стекли 

и додатну мотивацију у аранжирању композиција. 

 

Наставник треба да има дозу креативности у приступу овом предмету, а може користити 

постојећу литературу, коју треба прилагодити узрасту ученика.  

 

 

ПРОГРАМ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Реализација овог дела програма је прилагођена условима у дому Школе. Сви друштвено-

корисни садржаји се реализују у оквиру 20 часова годишње и захтевају посебну пажњу 

и одређену временску припрему, у складу са узрастом ученика и одговарајућим 

активностима. То значи да се за ове активности могу планирати,  на седмичном нивоу, 

по 30 минута, а месечном по 2 сата. С обзиром на то да  се у школи образују ученици од 

6 до 18 година, који живе и раде у условима дома, многи садржаји се реализују у оквиру 

васпитних активности  дома. 

 

 

ПРОГРАМ ДОПУНСКЕ ( додатне подршке ученицима) И ДОДАТНЕ 

НАСТАВЕ 
 

Школа континуирано, током године, организује допунску наставу за ученике који 

спорије или слабије напредују, имају значајне пропусте у предзнању Циљ допунске 

наставе: остваривање бољих резултата ученика који нису успели да савладају наставно 

градиво. 



Верификатор/ доказ: мали денвник за први разред и евиденција наставника о праћењу 

напредовања ученика. 

У припремању допунског рада наставници правилно идентификују ученике са којима ће 

реализовати овај облик рада, утврђују природу сметњи, тешкоћа у напредовању ученика 

и трагају за узроцима.  

Први контакти са ученицима на часовима, разговор са њиховим родитељима, самим 

ученицима дају наставнику нове информације које утичу на договор о томе са којој 

децом је упутно реализовати допунску наставу. 

Додатни васпитно-образовни рад за ученике са посебним склоностима и 

интересовањима школа организује за поједине предмете у складу  са Законом о основама 

система образовања и васпитања. 

 

 

ПРОГРАМ КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ ДЕЛАТНОСТИ  ШКОЛЕ 
 

Специфичност деловања Школе у Ћуприји, посебно долази до изражаја у оквиру 

остваривања културне и јавне делатности. Поред образовног, Школа има циљ да својим 

музичким активностима што снажније утиче на културни развој локалне средине и шире. 

Школа, као центар културног и друштвеног живота, организује следеће активности: 

1. Концертна делатност у оквиру које ученици приказују резултате свог музичког 

умећа. Концерти се организују у земљи и иностранству ради промовисања 

музичке уметности и анимирања младих за бављење музиком. 

2. Одржавање семинара у школи, са великим бројем предавача и полазника. 

Размена стручних предавача и презентација искуства у извођачкој методици и 

педагогији као значајан извор информација којима се подижу не само 

компетенције наставника већ и непосредно ученика. 

3. Организација међународних скупова – летње школе, семинари, кампови, 

мајсторски курсеви... чиме се обезбеђује разграната међународна сарадња и 

концертно представљање младих у њиховим музичким достигнућима. 

4. Учешће у омладинском симфонијском оркестру, чиме се обезбеђује неопходно 

свирачко искуство важно за касније професионално деловање. 

5. Организовање концертне сезоне, као специфичним подстреком и мотивацијом 

за континуиране концертне активности током школске године; 

6. Сарадња са установама културе као што су Музичка омладина, Коларчева 

задужбина, различите фондације и друго. Поред самосталног наступања у оквиру 

Бемуса, Светосавске академије, Републичког такмичења, међународних 

такмичења, ученици ове школе свирају као придружени чланови у оркестрима 

Београдске филхармоније, Симфонијског оркестра РТС-а, међународним 

омладинским оркестрима итд. 

 

Културне активности реализоваће се кроз активности ученика и наставника, у сарадњи 

са локалном самоуправом, културним институцијама у граду и, како широм наше, тако 

и у страним земљама.  

Циљ ових активности је промоција културе и уметности, промоција школе, примена 

знања и вештина стечених у школи и ван ње, развијање естетских вредности и навика, 

јачање самопоуздања и вештине у јавном наступу, омогућавање испољавања уметничких 

талената ученика.  

 

Школа у току школске године одржава велики број концерата у Београду и Србији, 

учествује на такмичењима, регионалним и међународним, фестивалима, приредбама, 



прославама. Увек се радо одазива позиву других школа и културних установа. Ученици 

редовно свирају приликом дочека привредних делегација у Општини Ћуприја, прославе 

дана ОШ и СШ , Културних центара и Музеја разних градова широм Србије.  

 

Концерти:  

 

 Концерт у САНУ 

 Концерт поводом Дана школе у градској сали „ Душан Сковран“ и Великој 

дворани Коларчеве задужбине у Београду 

 Концерт поводом прославе Светог Саве у Сокобањи 

 Концерт у Галерији Коларчеве задужбине у Београду 

 Концерт у Парохијском дому Цркве Александра Невског 

 Концерти по градовима: Ниш, Нови Сад, Крагујевац. Крушевац, …... 

 Наступи на Квартетијади, БЕЛЕФ-у,  БЕМУС-у, АРЛЕММ-у, Бољшој фестивалу 

на Мокрој Гори, Међународни симфонијски оркестар „ ЕSYO“  

 

Такмичења ( Република Србија): 

 

 Међународно такмичење камерне музике ''Даворин Јенко''- Београд 

 Републичко такмичење заједнице музичких и балетских школа -Београд 

 Међународно такмичење гудача-Ниш 

 Такмичење ''Мали виртуоз''-Београд 

 Међународни фестивал гудача „ СТРИНГЕФЕСТ“-Сремска Митровица 

 Регионално такмичење из солфеђа, теорије музике и хармоније- Ниш 

 Такмичење Младих солфеђиста –Пожаревац 

 

Такмичења у иностранству: 

 

 Међународно такмичење ''Grumiaux ''-Белгија 

 Међународно такмичење ''Охридски бисери''-Македонија 

 Међународно такмичење ''Коцијан''-Чешка 

 Интернационално такмичење гудача „ Богдан Вархал“ ( Таленти за Европу)-  

СловачкаAn ″Andrea Pos 
 Такмичење „ ANDREA POSTACCHINI“ , Ферме ( Италија) 

 

 

 

 

ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ 
 

Слободне активности као организовани облици васпитно- образовног рада имају за циљ:  

 

- подстицање најразличитијег стваралаштва ученика 

- буде и задовољавају интелектуалну радозналост и стварају могућност да 

ученици истражују најразличитија достигнућа у науци, уметности, култури, 

спорту 

- пружају услове за заједничку игру, разоноду, спортске активности и 

испуњавају део слободног времена корисним , осмишљеним  садржајем. 

 



Имајући у виду  редовне активности и обавезе ученика на општеобразовној и музичкој 

настави , као и узимајући у обзир припремање ученика за : колоквијуме, испите; интерне 

часове, наступе, такмичења, редовно и свакодневно вежбање на инструменту, ученицима 

Школе за музичке таленте не преостаје пуно слободног времена. С тим  у вези, 

направљен је програм слободних активности који неће реметити претходно наведене 

редовне активности ученика. 

 

 

ПРОГРАМ РАДА ОДЕЉЕНСКИХ СТАРЕШИНА 

 
 

Програм рада одељењских старешина спада у групу васпитних програма који се у 

школи спроводе, а пре свега у циљу подршке развоју личности ученика и неговања 

сарадње са родитељима. Одељењске старешине координирају радом одељења и 

одељењског већа.  

 

Одељенске старешине свој програм реализују кроз: 

 

1. одржавање часова одељењског старешине ( један час недељно ) 

2. одржавање родитељских састанака  четири пута годишње, а по потреби и чешће 

3. сазивање и вођење одељењских већа ( 4 пута годишње , по потреби и чешће) 

4. консултације и саветовање са ученицима, родитељима, стручним сарадницима, 

директором и предметним наставницима ( када се укаже потреба за тим) 

 

Тематске целине програма рада одељењских старешина су: 

 

1. израда програма, активности одељењске заједнице; 

2. праћење укупног наставног процеса за одељење коме је одељењски старешина – 

реализација наставног плана и програма , постигнућа ученика , редовност вредновања 

знања, стагнације у напредовању, потребе за додатном подршком, иницирање израде 

педагошког профила и ИОП-а;  

3. подршка образовном напредовању ученика: подучавање или информисање о 

техникама учења, планирању организације свог слободног времена и његово 

усклађивање са обавезама на општеобразовној и музичкој настави; 

4. подршка развоју ученика ( инетелектуалном, емоционалном, социјалном) кроз 

перманетно праћење развоја и његово подстицање, подршка и помоћ ученику у 

социјализацији, прихватању од стране вршњака, саветовање ученика, укључивање 

родитеља, психолога   по потреби; информисање ученика, дискусије... 

5. информисање родитеља о напредовању и понашању свог детета  на редовним и 

вандредним родитељским састанцима, као и у индивидуалним контактима са њима; 

6. прикупљање, израђивање, класификовање документације о ученицима и њиховим 

активностима; 

7. контролисање општег стања одељења, безбедности ученика и поштовања права 

ученика;  

8. спровођење појачаног васпитног рада са ученицима; 

9. подстицање развијања позитивних друштвених вредности; 

10. пружање помоћи и подршке ученицима, родитељима, предметним наставницима. 

 

 



ПРОГРАМ И АКТИВНОСТИ КОЈИМА СЕ РАЗВИЈАЈУ 

СПОСОБНОСТИ ЗА РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА, КОМУНИКАЦИЈЕ 

И ТИМСКИ РАД, САМОИНИЦИЈАТИВА И ПРЕДУЗЕТНИЧКИ ДУХ 

 
 

Школа у оквиру својих обавезних наставних предмета, грађанског васпитања као 

изборног предмета, као и кроз факултативне активности развија способност за 

препознавање проблема, вештине планирања акција за решавање проблема, 

удруживање и тимски рад, подстиче самоиницијативу и предузетнички дух ученика.  

 

 Циљ Активност Носилац активности 

1.  Развијање 

способности за 

препознавање 

проблема 

- Анализа поштовања права 

ученика; 

- Дебате о друштвеним 

проблемима 

(дискриминација и сл); 

- Анкетирање ученика о 

интересовањима и 

предлозима секција чији рад 

треба покренути у школи.  

Наставници разредне 

наставе, одељенске 

старешине и наставник 

грађанског васпитања на 

часовима обавезне наставе 

Наставник филозофије  

Стручни сарадник, 

психолог 

2. Развијање 

вештине 

планирања акција 

за решавање 

проблема 

-  Израда годишњег плана 

рада Ђачког парламента; 

- Подстицање на праћење 

сајтова на којима се 

објављују конкурси за ђачке 

пројекте. 

Председник Ђачког 

парламента уз подршку 

директора и стручног 

сарадника, психолога; 

Стручни сарадник, 

психолог, наставници 

грађанског васпитања, 

други предметни 

наставници  

3. Развијање 

вештине за 

тимски рад, 

конструктивну 

комуникацију, 

толеранцију, 

поделу дужности 

и одговорности  

- Групни облик рада у оквиру 

обавезне и изборне наставе   

 

- Предметни наставници; 

 

 

 

4. 

 

 

Подстицање 

самоиницијативе 

ученика 

- Подршка акцијама ђачког 

парламента; 

- Израда пројеката и 

аплицирање код донатора; 

- Похваљивање ученика који 

покрећу иницијативе за 

школске акције. 

- Предметни наставници, 

стручни сарадници и 

директор  

- Наставничко веће на 

предлог одељењског 

старешине. 



 

 

 

5. 

 

 

Развијање 

предузетничког 

духа ученика 

- Подршка организовању 

спортских турнира; 

- Пружање помоћи у 

организовању хуманитарних 

акција; 

 

- Наставници физичког 

васпитања;  

- Директор;Стручни 

сарадник, психолог. 

 

 

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
 

Циљ овог васпитног задатка је да ученицима, у складу са њиховим сазнајним  

способностима, друштвеним захтевима и научно-технолошким достигнућима, 

обезбеђује стицање знања о друштвеним, природним, привредним и техничким појавама, 

токовима и активностима које преображавају, обогаћују или угрожавају животну 

средину и опасностима које прете човечанству.  

На тај начин треба да се развија свест о складном односу човека и средине и свест о 

значају очувања и заштите природне и животне средине. 

ЗАДАЦИ: 

 

 развијање позитивног однос према природи и природним изворима полазећи од тога 

да је човек део природе и да мењајући природу мења и себе, оплемењујући или 

угрожавајући и природу и себе;  

 да ученици схвате да је природа и насељена средина јединствена и недељива средина 

живљења човека као природног и друштвеног бића;  

 да стекну знања о биолошким, физичким, хемијским, историјским, географским, 

производно-техничким и естетским вредностима и обележјима природе и насељене 

средине; 

  да упознају еколошке процесе и законитости који се одигравају у животној средини; 

 да упознају градитељске, техничке и технолошке радње и процесе и њихове 

 вредности али и могуће последице у угрожавању средине; 

 да буду оспособљени као будући активни учесници у процесу преображаја средине, 

 да могу да примене потребна знања, понашања и искуства у очувању природе, 

 управљању природним изворима и производним поступцима у изградњи насеља и 

уређењу простора; 

 да ученици схвате и оцене вредности природе и насеља за укупни живот човека,, 

штетност свих облика експлоатације природе и нужност превладавања 

противречности које експлоатација рађа; 

 да упознају мере и технике очувања животне средине 

 

Програм заштите животне средине обухвата активности које су усмерене на јачање и 

развој свести о значају здраве животне средине, одрживом развоју и очувању и 

унапређивању природних ресурса. 

 

1.област    Програм естетског обликовања школског простора 

  

Активност 

  

Време 

реализације 

  

Реализатор 

Опремање школских ходника 

паноима, радовима, сликама 

  

Октобар 

Фебруар 

  

Наставници и ученици 



Уређење школских учионица   

Септембар 

Одељењске старешине, 

родитељи и ученици 

Организовање изложбе уметничких 

радова 

 У складу са 

Годишњим 

планом рада 

школе 

Наст. ликовне културе, 

талентовани ученици 

  

2. област   Програм еколошког уређења школске средине 

Активност 

  

Време реализације Реализатор 

Организовање акција 

прикупљања 

саксијског биља за 

школски простор; 

Организовање акција 

чишћења школског 

простора и зелених 

површина 

Током школске године   

 

Наставник биологије  

Заинтересовани ученици и 

наставници 

Сређивање школских 

терена и простора 

Септембар 

Април 

Наст. физичког и ученици 

  

3. област  План и програм хигијенског уређивања школске средине 

Активност 

  

Време реализације Реализатор 

Чишћење учионица, 

ходника и санитарних 

чворова 

Дневно 

  

  

Помоћно особље 

Ученици у разреду 

Чишћење соба Дневно  Помоћно особље 

Чишћење дворишта Дневно Помоћно особље 

Прање прозора и 

школског намештаја 

Недељно 

  

Помоћно особље 

  

  

4. област  План и програм учешћа школе у акцијама локалне самоуправе у 

области екологије и заштите животне средине 

Активност 

  

Време реализације Реализатор 

Обележавање битних 

СВЕТСКИХ ДАНА 

ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ – Дан Планете 

Земље и 

обележавање акције 

ОЧИСТИМО СРБИЈУ 

  

  

Током школске године а у 

складу са Годишњим 

планом рада школе 

  

  

 

 

Ученици  

Еколошка канцеларија 

општине Ћуприја 

Наставници 

 
 

 



ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И ПРЕВЕНЦИЈЕ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, 

НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА  И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 
Овим програмом се прецизирају улоге и одговорности свих субјеката укључених у 

живот и рад Школе са домом (у наставку: школа) 
 

У школи функционише Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања (у даљем тексту Тим за заштиту) и чине га:  

  

1. Драган Мирчић, наставник камерне музике 

2. Александра Вулић, васпитач 

3. Ана Николић, наставница енглеског и немачког језика 

4. Мирјана Пунковић, секретар 

5. Миодраг Јовановић, родитељ 

6. Динка Миљковић, ученик 

7. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник/психолог 

8. Ивана Ћирић, стручни сарадник/психолог 

9. Горан Николић, васпитач и координатор Тима за заштиту 

 

Програм заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања (у 

даљем тексту Програм заштите) у Школи је саставни део Годишњег плана рада Тима за 

заштиту, којим се планира његов рад на остварењу заштите ученика и који је саставни 

део Годишњег плана рада Школе. 

 

Програмом заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања 

је дефинисано шта се сматра насиљем, које све врсте и облике обухвата, како се према 

интензитету дели на нивое и како препознати спољашње знакове и специфично 

понашање који указују да ученик можда трпи насиље.    

  

Програм заштите пружа оквир за превентивне активности ради унапређења стандарда за 

заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и детаљније 

дефинише интерни поступак, процедуре и кораке у поступању у ситуацијама сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања и обавезујући је за сва лица која 

учествују у раду и животу Школе, односно образовно-васпитне установе. Намењен је 

ученицима, наставницима, васпитачима, директорима, стручним сарадницима, 

помоћном и административном особљу, родитељима, старатељима или другим лицима 

која су преузела бригу о ученику (у даљем тексту родитељ/старатељ) и представницима 

локалне заједнице.  

  

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА 

ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Принципи на којима се заснива Програм заштите ученика и активности, поступци, 

процедуре и кораци који из њега произилазе односе се на:  

  

 право на живот, опстанак и развој  

 омогућавање услова у Школи који ученицима обезбеђују  живот и рад који     

доприносе њиховом оптимално максималном развоју  

 спречавање дискриминације, што значи обухватање свих ученика овим програмом  

 обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност ученика  



 активно учешће ученика у свим фазама процеса заштите које се обезбеђује     

правовременим информисањем и давањем могућности да искажу своје  мишљење и 

ставове.    

  

Општи циљ Програма заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и 

занемаривања је унапређење квалитета живота и безбедности ученика и запослених у 

Школи применом мера превенције, ради стварања безбедне средине и мера интервенције 

у ситуацијама када постоји сумња или се јавља насиље, злостављање и занемаривање 

ученика и запослених, са посебним освртом на друштвено неприхватљиво понашање 

ученика и одраслих, које би могло угрозити интерес ученика.  

  

Специфични циљеви у превенцији су:  

  

 стварање и неговање климе међусобног прихватања, толеранције и уважавања  

 

 укључивање свих интересних група школског живота (наставника, ученика, 

родитеља, ваннаставног особља, локалне заједнице...) у циљу бољег препознавања 

ситуација дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, њихова едукација 

и оспособљавање као и развијање програма превенције  

 

 идентификација безбедносних ризика у Школи увидом у документацију, непосредно 

окружење и евидентирање критичних места у Школи  

 

 дефинисање процедура и корака у поступању приликом заштите ученика и 

запослених од насиља, злостављања и занемаривања и реаговања у ситуацијама у 

којима постоји сумња или се насиље дешава  

 

 информисање свих интересних група школског живота (наставника, ученика, 

родитеља/старатеља, ваннаставног особља...) о процедурама и корацима у поступању 

приликом заштите ученика од насиља, злостављања и занемаривања и реаговања у 

ситуацијама у којима постоји сумња или се насиље дешава  

 

 омогућавање свим ученицима који имају сазнања о могућем насилном акту да без 

излагања опасности врше пријаву насиља  

 

 спровођење психо-социјалног програма превенције кроз обуку за ненасилну 

комуникацију, самоконтролу реаговања и понашања, превазилажење стреса и учења 

социјалних вештина  

 

 сарадња са родитељима путем Савета родитеља, родитељских састанака и 

индивидуалних разговора  

 

 сарадња са службама ван Школе које директно или индиректно могу помоћи у 

превазилажењу проблема насиља у Школи. 

 

Специфични циљеви у интервенцији су:  

  

 спровођење поступака и процедура реаговања у ситуацијама сумње и дешавања 

насиља, злостављања и занемаривања у складу са Законом и свим другим 



подзаконским и општим актима (Општим и Посебним протоколом, Правилником о 

Протоколу...)  

 

 успостављање система ефикасне унутрашње и спољашње заштитне мреже  

 

 ублажавање и отклањање последица насиља и поновна интеграција ученика у 

вршњачку заједницу и живот Школе  

 

 саветодавни рад са децом која трпе, врше или су посматрачи насиља, злостављања и 

занемаривања и њиховим родитељима/старатељима  

 

 стално праћење и евидентирање врста, нивоа и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности Програма заштите  

 

 праћење ефеката предузетих мера и активности у процесу заштите, развоја ситуације 

и понашања (потенцијалних) учесника насиља. 

 

Задаци Програма заштите ученика и запослених од дискриминације, насиља, 

злостављања и занемаривања су:   

 

 планирање превентивних и интервентних активности на нивоу Школе и њихово 

спровођење  

 

 усклађивање постојећих подзаконских аката школе  

 

 дефинисање улога и одговорности , усклађена и доследна примена процедура и 

поступака прописаних овим и свим другим законским, подзаконским и општим 

актима  

 

 упознавање свих актера живота Школе (наставног и ваннаставног особља, ученика, 

родитеља/старатеља) са врстама и облицима насиља и поступцима и процедурама 

које се спроводе у случају сумње или дешавања насиља  

 

 тимско деловање на превенцији насилног понашања и решавања ситуација у којима 

је насиље регистровано  

 

 развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља  

  

 јачање и одржавање спољашње заштитне мреже и сарадње са свим надлежним 

службама (Центар за социјални рад, МУП, Здравствена служба, Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежне школске управе...)  

 

 идентификовање и информисање о случајевима насиља, водећи рачуна о поштовању 

приватности ученика и запослених  

 

 стално праћење и евидентирање врста, нивоа и учесталости насиља и процењивање 

ефикасности Програма заштите  

 

 праћење ефеката предузетих мера и активности у процесу заштите, развоја ситуације 

и понашања (потенцијалних) учесника насиља. 



 

ЗНАЧЕЊЕ ПОЈМОВА ДИСКРИМИНАЦИЈА, НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ 

 

У складу са природом делатности образовно-васпитних установа у овом документу ће се 

користити појам НАСИЉЕ који обухвата  различите врсте и облике насилног понашања, 

злостављања, занемаривања, злоупотребе и искоришћавања. 

Насиље, злостављање и занемаривање може да се јави од стране ученика према другом 

ученику или запосленом; запосленог према ученику, другом запосленом, родитељу, 

старатељу или другом лицу које је преузело бригу о ученику; родитеља, старатеља или 

другог лица које је преузело бригу о ученику према ученику, другом детету, другом 

родитељу/старатељу или запосленом.  

  

НАСИЉЕ се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног 

или невербалног понашања, које има за последицу стварно или потенцијално 

угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика или запосленог.     

Насиље је вишедимензионална појава и треба нагласити да не постоје прецизне границе 

између различитих врста и облика насиља, односно они се међусобно преплићу и 

условљавају.  

 

Насиље може имати различите форме:  

  

А) ФИЗИЧКО НАСИЉЕ - се односи на понашање које доводи до стварног или 

потенцијалног телесног повређивања ученика или запосленог, као и физичко кажњавање 

ученика од стране запослених и других одраслих особа. 

 

Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, 

бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање 

хране, сна и сл.  

  

Б)  ЕМОЦИОНАЛНО/ПСИХОЛОШКО НАСИЉЕ - се односи на оно понашање које 

доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и 

достојанства ученика или запосленог. Односи се и на ситуације у којима се пропушта 

обезбеђивање прикладне и подржавајуће средине за здрав емоционални и социјални 

развој у складу са потенцијалима ученика.   

Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, 

етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, 

оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претње, 

застрашивање, ограничавање кретања, као и други облици непријатељског понашања.  

  

В)  СОЦИЈАЛНО НАСИЉЕ - обухвата искључивање из групе и дискриминацију.  - 

Односи се на: одвајање ученика од других на основу различитости, довођење у позицију 

неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање 

по било ком основу.  

  

Г)  СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ И ЗЛОУПОТРЕБА - ученика подразумева њихово 

укључивање у сексуалну активност коју она не схватају у потпуности, за коју нису 

развојно дорасла (не прихватају је и нису у стању да се са њом сагласе) и која има за циљ 

да пружи уживање или задовољи потребе друге особе.   

Сексуалним насиљем се сматра:   



 - сексуално узнемиравање - ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, 

додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви;   

- навођење или приморавање ученика на учешће у сексуалним активностима, било да се 

ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и сл.) или неконтактним 

(излагање погледу, егзибиционизам и сл.) активностима    

- коришћење ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне 

експлоатације.  

  

Д)  ЕЛЕКТРОНСКО НАСИЉЕ - подразумева насиље које се врши коришћењем и 

злоупотребом информационих технологија.  - Под електронским насиљем се 

подразумева: слање порука непримереног и увредљивог садржаја путем електронске 

поште, СМС-а, ММС-а, веб-сајтова, форума, четовањем и сл.  

  

ЗЛОУПОТРЕБА - ученика представља све што појединци и институције чине или не 

чине, а што директно или индиректно шкоди ученицима или им смањује могућности за 

безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан и зависан положај у 

односу на појединце и установу.  

 

ЗАНЕМАРИВАЊЕ И НЕМАРНО ПОСТУПАЊЕ - подразумева случајеве пропуштања 

установе или појединца да обезбеде услове за правилан развој ученика у свим областима, 

услед чега се може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и 

друштвени развој.  - Занемаривање представља и пропуст родитеља, усвојиоца или 

старатеља, односно друге особе која је преузела одговорност или обавезу да негује 

ученика, да обезбеди услове за развој по питању: здравља, образовања, емоционалног 

развоја, исхране, смештаја и безбедних животних услова у оквиру разумно 

расположивих средстава породице или пружаоца неге, што може или изазива 

нарушавање здравља ученика и његов физички, ментални, духовни, морални и социјални 

развој. Ово обухвата и пропусте у обављању правилног надзора и заштите ученика од 

повређивања, самоповређивања, употребе алкохола, дувана, наркотичких или 

психоактивних супстанци, укључивања у деструктивне групе и организације у оноликој 

мери у којој је то изводљиво.  

  

ЕКСПЛОАТАЦИЈА - ученика се односи на њихов рад у корист других особа и/или 

установе. Она обухвата и киднаповање и продају деце у сврху радне или сексуалне 

експлоатације. Ове активности имају за последицу нарушавање физичког и менталног 

здравља, образовања и моралног, социјалног и емоционалног развоја ученика.  

  

РАЗВРСТАВАЊЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ПО НИВОИМА 

 

Разврставање насиља, злостављања и занемаривања на нивое има за циљ обезбеђивање 

уједначеног поступања, односно интервенисања Школе у ситуацијама сумње или 

дешавања насиља, злостављања и занемаривања.    У табелама су приказани различити 

облици и нивои насиља. У зависности од интензитета, степена ризика, учесталости и 

последица које насиље оставља исти облици насиља се могу јавити на више нивоа.  

  

ПРВИ НИВО НАСИЉА 

Физичко 

насиље 

Емоционално 

/психолошко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Електронско 

насиље 



ударање чврга, 

гурање, 

штипање, 
гребање, гађање, 

чупање, уједање, 

саплитање, 
шутирање, 

прљање, 

уништавање 

ствари 

омаловажавање, 

оговарање, 

вређање, ругање, 
називање 

погрдним 

именима, 
псовање, 

етикетирање, 

имитирање, 

"прозивање" 

добацивање, 

подсмевање, 

искључивање из 
групе, 

фаворизовање на 

основу 
социјалног 

статуса, 

националне и 

верске 
припадности, 

ширење гласина 

добацивање, 

псовање, 

ласцивно 
коментарисање, 

ширење прича, 

етикетирање, 
сексуално 

недвосмислена 

гестикулација 

узнемиравајуће 

позивање, слање 

порука 
непримерене и 

увредљиве 

садржине путем 
СМС-а, ММС-а, 

веб сајтова  

  

 

 

ДРУГИ НИВО НАСИЉА 

Физичко 

насиље 

Емоционално 

/психолошко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Електронско 

насиље 

шамарање, 

ударање, 

гажење, цепање 

одела, „шутке“, 
затварање, 

пљување, 

отимање и 
уништавање 

имовине, 

измицање 
столице, чупање 

за уши и косу 

уцењивање, 

претње, 

неправедно 

кажњавање, 
забрана 

комуницирања, 

искључивање, 
манипулисање 

сплеткарење, 

игнорисање, 

неукључивање, 

неприхватање, 
манипулисање, 

искоришћавање  

сексуално 

додиривање, 

показивање 

порнографског 
материјала, 

показивање 

интимних 
делова тела, 

свлачење 

злоупотреба 

клипова, 

блогова, форума 

и четовања, 
снимање 

појединаца 

против њихове 
воље, снимање 

насилних сцена, 

дистрибуирање 
снимака и слика  

 

 

 

 

 

 

ТРЕЋИ НИВО НАСИЉА 

Физичко 

насиље 

Емоционално 

/психолошко 

насиље 

Социјално 

насиље 

Сексуално 

насиље и 

злоупотреба 

Електронско 

насиље 

туча, дављење, 
бацање, 

проузроковање 

опекотина и 

других повреда, 
ускраћивање 

хране и сна, 

излагање ниским 
температурама, 

напад оружјем 

застрашивање, 
уцењивање, 

рекетирање, 

ограничавање 

кретања,  
изнуђивање 

новца или 

ствари, 
навођење на 

коришћење 

дроге, алкохола 
и дувана, 

укључивање у 

секте,  

претње, 
изолација, терор 

групе над 

појединцем 

/групом, 
организовање 

затворених 

група,  

завођење од 
стране одраслих, 

подвођење, 

злоупотреба 

положаја, 
навођење, 

изнуђивање и 

принуда на 
сексуални чин, 

силовање, 

инцест 

снимање 
насилних сцена, 

дистрибуирање 

снимака и слика, 

дечја 
порнографија 

 



На ПРВОМ нивоу активности у интервенцији самостално предузима одељенски 

старешина, наставник , односно, васпитач у сарадњи са родитељем/старатељем, у смислу 

појачаног васпитно-саветодавног рада са учеником, групом ученика или целом 

одељенском заједницом.  

 

Изузетно, ако се насилно понашање понавља, ако васпитни рад није делотворан, ако су 

последице теже, ако је у питању насиље и злостављање од стране групе према појединцу 

или ако исти ученик трпи поновљено насиље и злостављање за ситуације првог нивоа, 

установа интервенише активностима предвиђеним за други, односно, трећи ниво. 

  

На ДРУГОМ нивоу активности у интервенцији предузима одељенски старешина, 

односно, васпитач  у сарадњи са психологом, Тимом за заштиту и директором (управом 

Школе), уз обавезно учешће родитеља/старатеља, у смислу појачаног васпитно-

саветодавног рада.  

 

На ТРЕЋЕМ нивоу активности у интервенцији предузима директор са Тимом за заштиту, 

уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби ( Центар 

за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе).  

Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, 

угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава Центар 

за социјални рад, односно, полицију. 

 

На овом нивоу обавезни су  васпитно-саветодавни рад са учеником, односно ученицима,  

као и покретање васпитно-дисциплинског поступка и изрицање мере, у складу са 

Законом. Ако је за рад са учеником ангажована и друга организација или служба, школа 

остварује сарадњу с њом и међусобно усклађују активности. 

 

Информације о насиљу, злостављању и занемаривању од ученика прикупља по правилу 

психолог, односно, друго задужено лице у установи- одељенски старешина, васпитач 

групе или члан Тима за заштиту. 

 

Изјаву о насиљу, злостављању и занемаривању ученик даје директору у присуству 

психолога и родитеља, осим ако је родитељ спречен да присуствује. 

 

Надлежне службе које се укључују у процедуру заштите ученика на трећем нивоу, 

Центар за социјални рад, МУП, Здравствена служба, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, односно надлежна школска управа, у усменој и писменој форми 

контактира директор (управа Школе) у року од 24 часа, од насилног догађаја или 

сазнања. Пријава садржи податке о ученику и породици који су у том тренутку познати 

и разлоге контактирања одређене установе. 

 

СУМЊА НА НАСИЉЕ У ПОРОДИЦИ 

 

Ако постоји сумња или сазнање на насиље, злостављање и занемаривање ученика у 

породици, директор обавештава Центар за социјални рад и полицију, који обавештавају 

родитеља ученика. 

Уколико се ради о догађају који захтева предузимање неодложних интервентних мера и 

активности, директор обавештава родитеља и у процес заштите укључује Центар за 

социјални рад. 



Ако постоји сумња да насилни догађај може да има елементе кривичног дела или 

прекршаја, директор обавештава родитеља и полицију. 

 

 

ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ПРЕВЕНТИВНОГ И ИНТЕРВЕНТНОГ 

ДЕЛОВАЊА СВИХ АКТЕРА УКЉУЧЕНИХ У РАД И ЖИВОТ ШКОЛЕ 

 

Ради превенције насиља, злостављања и занемаривања Школа је у обавези да упозна све 

запослене, ученике и родитеље/старатеље са њиховим правима, обавезама и 

одговорностима које су прописане Законом и другим подзаконским и општим актима 

(Општим протоколом, Посебним протоколом, Правилником о протоколу...)   . 

Запослени у Школи су обавезни да својим квалитетним васпитно- образовним, стручним 

и другим радом и применом различитих метода, облика рада и активности обезбеде 

подстицајну и безбедну средину.  

  

Запослени не сме својим понашањем у Школи да допринесе или изазове насиље, 

злостављање и занемаривање.  

  

Одељенски старешина је у обавези да одељенску заједницу и родитеље/старатеље упозна 

са њиховим правима, обавезама и одговорностима и последицама не испуњавања и 

кршења истих на почетку сваке школске године.  

  

Одељенски старешина је  у обавези да одељенску заједницу и родитеље/старатеље 

упозна са Посебним и Општим протоколом и школским Програмом за заштиту ученика 

и запослених од насиља, злостављања и занемаривања.  

  

Одељенски старешина је дужан да обезбеди заштиту ученика од произвољног и 

незаконитог мешања у његову приватност, дом и породицу.  

  

Ученици су у обавези да као одговорни учесници у процесу васпитања и образовања, 

ради превенције насиља, злостављања и занемаривања, уважавају и поштују личност 

других ученика, запослених, родитеља/старатеља и осталих лица која учествују у раду и 

животу Школе.  

  

Ученици су у обавези да поштују правила Школе и све друге акте, којима се уређују 

њихова права, обавезе и одговорности, да активно учествују у раду одељенске заједнице, 

ученичког парламента, школског одбора и доприносе и учествују у превентивним 

активностима Школе на сузбијању насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Ученици не смеју својим понашањем у Школи да доприносе или изазивају насиље и 

злостављање.  

  

Родитељ/старатељ је у обавези да у најбољем интересу детета и ученика сарађује са 

Школом, учествује у превентивним мерама и активностима, уважава и поштује личност 

свог детета, других ученика, запослених и других родитеља/старатеља.  

  

Родитељ/старатељ не сме својим понашањем у Школи да допринесе или изазове појаву 

насиља, злостављања и занемаривања.  

  



Уколико присуство родитеља/старатеља није у најбољем интересу ученика, односно 

може да му шкоди, угрози његову безбедност, омета поступак у Школи или постоји 

сумња или сазнање на насиље, злостављање и занемаривање ученика у породици, 

директор (управа школе) обавештава Центар за социјални рад, односно полицију, који 

обавештавају родитеље/старатеље, у складу са Законом.  

  

Када је родитељ/старатељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор 

(управа Школе) је дужна да одмах обавести полицију.  

  

Ако постоји сумња да акт насиља, злостављања и занемаривања, било да га извршава 

ученик, запослени или родитељ/старатељ, има елементе кривичног дела или прекршаја, 

директор (управа школе) обавештава полицију.  

  

Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику, 

директор предузима мере према запосленом, у складу са Законом, а према ученику 

предвиђене мере заштите и подршку ( План заштите).  

 

Када је ученик починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је дужан 

да обавести родитеље, а у зависности од случаја и надлежне службе (Центар за социјални 

рад, МУП, Здравствену службу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

односно надлежну школску управу...), да покрене васпитно-дисциплински поступак и 

изрекне васпитно-дисциплинску меру, у складу са Законом.  

  

Када је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице 

(укључујући пунолетног ученика) према ученику, директор (управа школе) је дужан да 

обавести родитеља/старатеља чије је дете изложено насиљу, злостављању и 

занемаривању, Центар за социјални рад, МУП, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, односно надлежну школску управу. 

 

Када се насиље и злостављање у Школи дешава између одраслих лица на релацији:  

- запослени ↔ запослени   

- запослени ↔ родитељ/старатељ   

- запослени, родитељ/старатељ ↔ треће лице,   

 

директор предузима мере у складу са Законом. 

 

 

 

 

ПРОЦЕДУРЕ, ПОСТУПЦИ И КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ ПРИЛИКОМ ЗАШТИТЕ 

УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Интервентне активности у одговору на насиље, злостављање и занемаривање чине мере, 

процедуре и поступци којима се насилни актови заустављају, осигурава безбедност 

учесника (оних који трпе, чине и посматрају насиље), смањује ризик од понављања, 

ублажавају последице за све учеснике и прате ефекте предузетих мера.  

  

Школа је у обавези да увек интервенише када постоји сумња или сазнање да ученик 

односно запослени, трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се 

насиље догодило, где се догађа или где се припрема.  



  

Да би процедуре, поступци и кораци које примењујемо били што ефикаснији морамо 

бити свесни шта сваким предузетим кораком желимо да постигнемо. На насиље се 

реагује одмах и без одлагања, без обзира да ли је упитању само сумња или неки од 

најтежих облика насиља, злостављања и занемаривања.  

  

Насиље се зауставља непосредно по сазнању, обезбеђује се безбедна средина за све 

учеснике насиља и у зависности од процењених ризика и нивоа насиља проблем се 

решава: 

А) на нивоу Школе  

Б) на нивоу Школе у сарадњи са надлежним установама (Центар за социјални    рад, 

МУП, Здравствена служба)  

В) случај се у потпуности прослеђује надлежним установама.  

  

Да би процедуре, поступци и кораци приликом интервенције били што ефикаснији 

неопходно је узети у обзир:  

 да ли се насиље дешава или постоји сумња на насиље    

 да ли се насиље дешава у Школи или изван ње    

 ко су учесници насиља, злостављања и занемаривања   

 који облик и какав интензитет насиља је у питању  

 

На основу ових критеријума се врши процена ризика за безбедност ученика и запослених 

и одређују процедуре и поступци који ће бити предузети приликом интервентних 

активности у реаговању на насиље, злостављање и занемаривање. 

 

 

 

СВАКА ОСОБА ЗАПОСЛЕНА У ШКОЛИ КОЈА ИМА БИЛО КАКВО САЗНАЊЕ ИЛИ 

СУМЊУ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ЈЕ ЗАКОНСКИ 

ОБАВЕЗНА ДА РЕАГУЈЕ.  

  

НАСИЉЕ ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА 
  

Редослед поступања у интервенцији 

 

1. ПРОВЕРАВАЊЕ СУМЊЕ ИЛИ ОТКРИВАЊЕ НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И 

ЗАНЕМАРИВАЊА 

 

Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања обавља се 

прикупљањем информација 

 

До сазнања о насиљу можемо доћи на два начина:   

А) директно – непосредним увидом да је насиље у току, односно његовим уочавањем  

Б) индиректно – путем поверавања самог ученика који је жртва насиља, његових 

родитеља/старатеља или путем поверавања других ученика који су посматрачи насиља; 

као и препознавањем спољашњих знакова или специфичног понашања ученика и 

породице.  

  

Препознавање спољашњих знакова и специфичног понашања ученика која могу да 

укажу да ученик можда трпи насиље: 



  

Сазнање о насиљу можемо добити и на основу одређених знакова који нам могу 

указивати на сумњу да постоји могућност да ученик трпи насиље и ти знаци могу бити:  

  

 - На физичком и физиолошком плану: - трагови различитих повреда, модрице, ожиљци, 

опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, поломљене 

односно поцепане ствари, проблеми са исхраном, болови у стомаку, главобоље, 

повраћање, проблеми са сном (несанице или претерано дуго спавање „ноћне море“,), 

нестанак ствари (мобилни телефон, одевни предмети, торбе, свеске, новац...).  

  

 - На емоционалном плану: - плачљивост, повученост, односно претерана активност, 

раздражљивост, појава неуобичајених и претераних страхова, агресивно и 

аутодеструктивно понашање, ћутљивост, гледање у празно, конзумирање алкохола 

односно психоактивних супстанци, страх од самоће, страх од дружења са другим 

људима, ноћно мокрење, лагање, изражено грицкање ноктију, сексуално понашање 

непримерено узрасту... 

 

У школи: - изненадни школски неуспех, појава неоправданих изостанака, одсуство 

концентрације, кашњења на часове, избегавање обавеза, недоношење домаћих задатака, 

избегавање или неучествовање у разноврсним активностима, избегавање дружења са 

другом децом, одбијање уобичајених активности, неуобичајени начин понашања, 

избегавање физичког додира (трзање), изражен страх од повратка кући...  

  

Неки од наведених облика понашања, појединачно или у одређеној мери, могу бити 

природне или нормалне развојне реакције ученика. Веома битно је обратити пажњу на 

екстремно понашање, учесталост јављања, комбинацију појединих симптома, као и на 

понашање које није типично за одређеног ученика.  

  

Треба имати у виду да је сваки ученик индивидуа за себе и да као такав ниједан ученик 

не реагује исто на изложеност насиљу, злостављању и занемаривању (повлаче се, 

раздражљиви су, агресивни, преосетљиви, неповерљиви...).  

  

У неким случајевима знаци насиља, злостављања и занемаривања су очигледни и лако 

уочљиви, док их је у неким другим веома тешко запазити, па је самим тим и теже 

адекватно реаговати.  

  

Тешко препознавање знакова насиља, злостављања и занемаривања, односно сазнање о 

насиљу пошто је оно већ узело маха, не сме да буде оправдање за не спровођење 

процедура и поступака по њиховом уочавању.  

  

Свако индиректно сазнање о насиљу се третира као сумња, док се не потврди током 

процедуре прикупљања информација.  

 

Прикупљање информација има за циљ утврђивање релевантних чињеница на основу 

којих се потврђује или одбацује сумња на насиље, злостављање и занемаривање.  

  

Приликом проверавања сумње на насиље, злостављање и занемаривање мора се водити 

рачуна о принципу поверљивости ученика и водити рачуна о најбољем интересу ученика.  

  



Уколико су сумње на насиље, злостављање и занемаривање неосноване појачава се 

васпитно-образовни рад и прати понашање учесника.  

  

Уколико су сумње на насиље, злостављање и занемаривање потврђене одељенски 

старешина/васпитач  попуњава формулар за пријаву насиља (у прилогу), предузимају се 

активности и мере, односно спроводе се процедуре, поступци и кораци предвиђени 

Програмом Школе, Општим и Посебним протоколом, Законом  и свим другим општим 

и подзаконским актима.   

   

2. ЗАУСТАВЉАЊЕ НАСИЉА – сваки запослени је законски обавезан да одмах по 

уочавању, односно потврђивању провераване сумње, заустави насиље или позове 

помоћ, уколико процени да је сукоб сувише ризичан (групна туча, употреба оружја) 

за самостално реаговање.  

 

Поједине ситуације физичког насиља у којима су сукоби и насиље таквих размера да 

могу имати озбиљне последице по учеснике насиља, захтевају истовремено и хитно 

реаговање, збрињавање учесника насиља, обавештавање родитеља/старатеља и 

ангажовање надлежних установа (Здравствене службе, МУП-а , Центра за социјални рад, 

Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежне школске 

управе).  

  

 3. СМИРИВАЊЕ СИТУАЦИЈЕ – подразумева раздвајање учесника насилног догађаја, 

обезбеђивање сигурне средине за ученике (како оних који трпе насиље, тако и оних који 

га врше или посматрају) и смиривање напетости кроз разговор са актерима.  

 

Разговор непосредно после насиља, током ког се прикупљају основне информације треба 

да буде умирујући, без спомињања могућих последица (васпитно-дисциплинских мера) 

и застрашивања и обавља га одељенски старешина/васпитач (уколико је присутан), 

наставник који је присуствовао насиљу. 

 

Током разговора са учесницима насиља неопходно је пратити одређене смернице које 

нам могу олакшати комуникацију са ученицима и прикупљање релевантних 

информација: 

 стрпљиво и пажљиво саслушајте учеснике насилног догађаја, укључујући и 

посматраче    

 проверите да ли сте тачно и исправно разумели оно што вам ученик говори 

постављајући подпитања    

 разговарајте смирено и не реагујте шоком и неверицом   

 пажњу разговора усмерите на конкретан поступак и понашање, односно узрок, 

повод и последице насилног акта    

 пажљиво користите речник који користе ученици када говоре о насиљу, 

злостављању и занемаривању да би сте им блискије звучали    

 покажите да верујете у то што ученик говори да би сте га „отворили“, навели и 

охрабрили да вам исприча што више    

 током разговора немојте осуђивати починиоца насиља, умањивати или 

преувеличавати догађај, односно предпостављати и подразумевати на основу 

ранијих догађаја    

 не обећавајте да ће одмах све бити у реду, јер то није изводљиво    

 објасните процедуру и кораке поступања приликом реаговања и које радње ће 

Школа предузети    



 не пребацујте одговорност реаговања на друге, јер је сваки запослени у обавези 

да делује у свом домену 

 

 Прикупљене основне информације непосредно после насилног догађаја се записују у 

формулар за пријаву насиља (у прилогу) и прослеђују одељенском старешини/васпитачу 

(уколико одељенски старешина/васпитач није обављао разговор).  

 

Уколико насилни акт има елементе озбиљних последица по учеснике и висок степен 

ризика, односно убраја се у трећи ниво насиља, разговор/и непосредно после насилног 

акта, којим се прикупљају основне информације се обавља у присуству директора 

(управе Школе), члана Тима за заштиту, психолога (односно по потреби и више 

запослених) и родитеља/старатеља и притом се и сачињава записник о току разговора. 

  

Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве 

помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални 

рад) обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није 

доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, 

установа одмах обавештава Центар за социјални рад. 

 

Разговор се може обавити и без присуства родитеља/старатеља уколико 

родитељ/старатељ није доступан, уколико је спречен да присуствује разговору, уколико 

његово присуство није у најбољем интересу ученика (може да му шкоди и угрози 

безбедност), односно уколико може да омета поступак у Школи.  

  

4. ПРИКУПЉАЊЕ РЕЛЕВАНТНИХ ЧИЊЕНИЦА – подразумева обављање разговора 

након добијања формулара за пријаву насиља, са свим учесницима насилног догађаја 

(онима који су трпели, вршили и посматрали насиље), запосленим који је пријавио 

насиље и свим другим лицима која нам могу пружити информације од значаја за 

квалитетније сагледавање и решавање насилног догађаја.  

  

Овај корак у поступању обавља одељенски старешина/васпитач и спроводи се уколико 

није дошло до детаљнијег прикупљања информација непосредно након насилног 

догађаја, односно током смиривања ситуације.  

  

Посебна пажња треба да се обрати на жртву насиља да би јој се омогућило да се осећа 

безбедно и да нема страх од одмазде ученика којима ће бити изречене васпитно-

дисциплинске мере.  

  

Током овог корака у процедури је веома важно да се на нивоу Школе делује тимски и 

усклађено како се ученици не би излагали сувишном стресу и како се не би разговор са 

ученицима о истом насилног догађају беспотребно обављао више пута од стране 

различитих запослених. Веома је важна добра комуникација у оквиру унутрашње 

заштитне мреже Школе како би се обезбедило квалитетно и ефикасно реаговање у 

ситуацијама насиља, злостављања и занемаривања.  

  

Запажања и информације које је прикупио током разговора одељенски старешина/ 

васпитач записује у формулар за пријаву насиља (у прилогу) у делу предвиђеном за то.  

  

У образовно-васпитном систему нема места за истрагу и доказивање злостављања и 

занемаривања. Ти задаци су у надежности других система. 



 

5. КОНСУЛТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ – После прекидања насиља, запослени који је 

непосредно реаговао или има сазнање о насиљу иницира консултације у установи ради 

процене ризика и израде плана заштите за све учеснике 

 

У овој фази тим процењује степен ризика и одлучује на који начин ће решавати случај, 

да ли ће га самостално решавати или ће укључити друге релевантне институције. 

Консултације са психологом су неопходне у случају да није члан Тима. 

Неопходно је водити рачуна о поверљивости података, заштити приватности и стављању 

интереса детета изнад интереса родитеља, школе, струке и др. 

  

Посебна обазривост је потребна када тим процењује и одлучује само на основу сумње. 

То не значи одлагање реакције, већ потребу да се свака сумња провери из више извора и 

да се спречи додатно или појачано насиље. Подаци до којих се дође поверљиви су и могу 

се ставити на располагање само службеним лицима ангажованим у поступцима заштите 

деце од насиља. 

  

Како би се избегле трајне последице и спречило понављање насиља, у процесу вођења 

консултација и предлагања мера заштите потребно је бринути о свим учесницима.   

 

Начини реаговања подразумевају поступке који ће децу/ученике заштитити од даљег 

насиља, ублажити последице, које се могу јавити на емоционалном и социјалном плану, 

и јачати капацитете деце да се заштите у евентуалним насилним ситуацијама. 

 

Након прикупљених информација приступа се консултацијама којима у зависности од 

врсте, облика и нивоа насиља присуствују одељенски старешина, васпитач, запослени 

који је пријавио случај насиља, један или више чланова Тима за заштиту  (по потреби), 

психолог, директор, школски полицајац.  

 

Циљеви консултација су:    

 разјашњавање околности под којима се насилни догађај догодио    

 анализирање чињеница и прикупљених информација  на што објективнији начин  

 процена нивоа насиља, злостављања и занемаривања (уколико није већ утврђено)   

 уколико је потребно, доношење одлуке о укључивању спољашње заштитне мреже, 

односно надлежних институција (Центар за социјални рад, МУП, Здравствена 

служба) ако већ нису укључене    

 процена нивоа ризика за све учеснике насиља (оних који су трпели, вршили и 

посматрали насилни догађај)   

 тимско деловање и спречавање некоордисаног деловања запослених у Школи    

 доношење одлуке о мерама заштите, активностима у процедури које ће се предузети 

и начинима праћена предузетих мера    

 одређивање улога, задатака и одговорности запослених у мерама и активностима у 

току процедуре  и праћења предузетих мера    

 израда Плана заштите и Индивидуалног плана заштите (уколико је потребно).  

  

Уколико у току консултација у установи директор и Тим за заштиту, услед сложених 

околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и 

занемаривања, као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне 

органе и друге организације и службе: Министарство просвете – школску управу, 

надлежна служба Центра за социјални рад, полиција, здравствена служба. 



 

Приликом консултација у оквиру Школе и/или изван Школе са надлежним установама 

(Центар за социјални рад, МУП, Здравствена служба, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, односно надлежна школска управа) обавезно је поштовати 

принцип поверљивости и принцип заштите најбољег интереса ученика, стављајући их 

изнад интереса родитеља/старатеља, Школе.  

  

Подаци прикупљени током поступка заштите ученика су поверљиви и могу се ставити 

на располагање само службеним лицима ангажованим у поступку заштите ученика од 

насиља, злостављања и занемаривања. 

 

Одељенски старешина ток и закључке консултација записује у већ започет формулар за 

пријаву насиља (у прилогу) у делу намењеном за то. 

 

Члан Тима за заштиту ток и закључке консултација записује у записник са консултација 

и састанака (у прилогу).  

  

6.   МЕРЕ ЗАШТИТЕ И АКТИВНОСТИ – се спроводе да би се избегле трајне последице, 

спречило понављање насиља, спровела реинтеграција свих учесника насиља у одељенску 

заједницу и редован живот Школе, успоставио квалитетан однос сарадње и толеранције 

и предузимају се за све нивое насиља, злостављања и занемаривања.  

 

ПЛАН ЗАШТИТЕ 

 

Основна мера је израда Плана заштите, који се сачињава за насилне ситуације које су 

сврстане у други и трећи ниво насиља, злостављања и занемаривања.  

 

План заштите садржи мере и активности којима се утиче на:  

 промену понашања учесника насиља  

 појачан васпитни рад  

 рад са родитељима/старатељима  

 рад са одељенском заједницом  

 начине реинтеграције учесника насиља у одељенску заједницу и редован живот 

Школе  

 укључивање ђачког парламента и савета родитеља (по потреби)  

 дефинисање улога и одговорности запослених у спровођењу Плана заштите  

 укључивање надлежних установа, Центра за социјални рад, МУП-а, Здравствене 

службе, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежне 

школске управе, уколико је насиље трећег нивоа.  

 

План заштите сачињава Тим за заштиту заједно са одељењским старешином, односно 

васпитачем, психологом (уколико није члан Тима за заштиту), директором и родитељем, 

а по потреби и са другим надлежним организацијама и службама.  

 

План заштите укључује и информације о мерама и активностима које установа 

предузима самостално, у сарадњи са другим надлежним организацијама и службама и 

када друге надлежне организације и службе спроводе активности самостално. Када су у 

мере и активности укључене друге организације и службе, одређују се задаци, одговорна 

лица, динамика и начини међусобног извештавања. 

 



Мере заштите и активности које ће се спроводити у процедури реаговања на насилни 

догађај, односно План заштите, одељенски старешина бележи у већ започет формулар за 

пријаву насиља (у прилогу), у делу намењеном за то.  

 

За трећи ниво насиља и злостављања директор установе подноси пријаву надлежним 

органима, организацијама и службама и обавештава Министарство просвете, односно 

надлежну школску управу, у року од 24 сата. Пре пријаве обавља се разговор са 

родитељима, осим ако тим за заштиту, полиција или центар за социјални рад процене да 

тиме може да буде угрожен најбољи интерес детета и ученика.  

 

Уколико је комуникација са медијима неопходна, одговоран је директор, осим ако је 

директор учесник насиља, злостављања или занемаривања. У том случају комуникацију 

са медијима остварује председник органа управљања. 

 

ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАН ЗАШТИТЕ 

 

Уколико то ситуација захтева и у зависности од нивоа и последица насилног догађаја и 

степена ризика, израђује се и Индивидуални план заштите, за сваког учесника насиља 

појединачно 

 

Индивидуални планови заштите који се састављају и за починиоце и за оне који су 

изложени насиљу се разликују по садржају, али су њихова структура, начини реализације 

и праћење ефеката предузетих мера скоро исти, са обзиром да су проблеми и негативне 

промене у понашању ученика, без обзира да ли су вршили или трпели насиље скоро 

идентични (лоша дисциплина, лош или негативан школски успех, изостанци са наставе, 

инциденти са ученицима и запосленима...).  

  

Приликом израде Индивидуалног плана заштите мора се водити рачуна о 

индивидуалним карактеристикама сваког ученика и његовим способностима, како би 

циљеви Индивидуалног плана заштите били реални и остварљиви.  

  

Ако ученици који су учествовали у насилном догађају имају проблема у савладавању 

градива и образовног плана препоручује се интеграција Индивидуалног плана заштите и 

Индивидуалног образовног плана.  

  

Када је Центар за социјални рад укључен у мере и активности интервенције, План 

заштите и Индивидуални план заштите се сачињава од стране Центра за социјални рад.  

  

Мере заштите и активности које ће се спроводити у процедури реаговања на насилни 

догађај, односно Индивидуални план заштите, одељенски старешина/ васпитач  бележи 

у формулар Индивидуалног план заштите (у прилогу).  

 

Члан Тима за заштиту мере заштите и активности које ће се спроводити у процедури 

реаговања на насилни догађај бележи у записник са консултација и састанака (у 

прилогу). 

  
7.  ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗАШТИТЕ  И АКТИВНОСТИ – се 

обавља ради провере успешности предузетих мера заштите и активности (Плана 

заштите, Индивидуалног плана заштите), вредновања поступака и процедура који су 

примењени у конкретном случају насиља, злостављања и занемаривања и даљег 



планирања заштите, ради развијања и унапређивања како превентивних активности, тако 

и разноврснијег, квалитетнијег и ефикаснијег реаговања у потенцијалним будућим 

случајевима насилног понашања.  

  

Праћење ефеката предузетих мера заштите и активности врше сви запослени у Школи 

који су ангажовани у конкретном случају заштите ученика од насиља, злостављања и 

занемаривања (одељенски старешина, психолог, члан Тима за заштиту, директор/ управа 

Школе), школски полицајац), као и представници надлежних служби, Центра за 

социјални рад, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежне 

школске управе.  

  

У току овог корака у процедури потребно је пратити:    

- понашање ученика који је трпео насиље, односно да ли се повлачи, тражи подршку, 

постаје агресиван и сл.  

- понашање ученика који је вршио насиље, односно да ли наставља са насилним 

понашањем и тражи нове жртве, да ли га одељенска заједница подржава или одбацује и 

сл. 

 - понашање ученика који су посматрачи насиља, односно да ли препознају насиље, да 

ли се обраћају запосленима за помоћ,  да ли сами предузимају неке акције и сл.  

- каква је ситуација у одељенској заједници након насилног догађаја  

- каква је сарадња родитеља/старатеља у спровођењу мера заштите  

- како функционише Тим за заштиту и унутрашња заштитна мрежа  

- како функционише сарадња са спољашњом заштитном мрежом, односно надлежним 

службама (Центар за социјални рад, МУП, Здравствена служба, Министарство просвете, 

науке и технолошког развоја, односно надлежна школска управа) и који су ефекти 

њиховог укључивања.  

 

Уколико се насиље у истом, сличном или неком другом облику понавља, ситуација 

постаје сложенија, ризичнија и опаснија, неопходно је предузети додатне мере заштите:    

- појачати опрез свих запослених и одељенске заједнице    

- појачати индивидуални васпитно-саветодавни рад са свим учесницима насилног 

догађаја    

- појачати сарадњу са родитељима/старатељима    

- укључивање стручних лица из спољашње заштитне мреже (Центар за социјални рад, 

МУП, Здравствена служба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја, 

односно надлежна школска управа) уколико већ нису укључени, односно укључивање 

додатни стручних лица из надлежних служби, ако ситуација то захтева.  

  

Резултате и ефекте праћења предузетих мера заштите и активности које су се спроводиле 

током целог поступка заштите одељенски старешина уписује у већ започет формулар за 

пријаву насиља (у прилогу), у делу намењеном за то. 

 

НАСИЉЕ ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ 

 

Ι - Процедуре, поступци и кораци у интервенцији у случају када је запослено лице из 

Школе починилац насилног акта према ученику се незнатно разликују у односу на начин 

реаговања када се насиље дешава између ученика.  

  

 1. САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЊЕГОВО ОТКРИВАЊЕ ИЛИ СУМЊА НА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ – начини сазнања о насиљу, његово откривање 



и проверавање сумње на насиље, злостављање и занемаривање су већ детаљније 

појашњени у поглављу где се наводе процедуре, поступци и кораци у реаговању када се 

насиље дешава између ученика.  

  

 У случају када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према 

ученику, сазнање или сумња на насиље, злостављање и занемаривање се одмах 

пријављује директору, који руководи у даљем спровођењу процедура, поступака и 

корака у интервенцији.  

  

Уколико је директор запослено лице које је починилац или је под сумњом да је извршио 

насилни акт, руковођење у даљем спровођењу процедура, поступака и корака у 

интервенцији врши председник органа управљања.  

  

2. ЗАУСТАВЉАЊЕ, ПРЕКИДАЊЕ НАСИЉА - Свака одрасла особа која има  сазнање 

о насиљу (дежурни наставник/ученик, учитељ/васпитач/разредни старешина, предметни  

наставник, сваки запослени у установи) у обавези је да реагује тако што ће прекинути 

насиље  или позвати помоћ (уколико процени да самостално не може да прекине насиље).   

 

Уколико то ситуација захтева и у зависности од нивоа и последица насилног догађаја и 

степена ризика, директор хитно обавештава надлежне службе, односно Здравствену 

службу, МУП, Центар за социјални рад, Министарство просвете, науке и технолошког 

развоја, односно надлежну школску управу.  

  

Запослено лице које је пријавило дешавање или сумњу на насиље, злостављање и 

занемаривање, односно директор, ако је добио сазнање о дешавању или сумњи на насиље 

од ученика или родитеља/старатеља, попуњавају формулар за пријаву насиља (у 

прилогу).  

  

3. КОНСУЛТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА – 

подразумевају разговор који организује директор са свим учесницима насиља, свим 

осталим релевантним лицима која могу пружити информације од значаја за квалитетније 

сагледавање и решавање насилног догађаја  и лицима која ће помоћи у анализи и 

решавању конфликтне ситуације, односно психолог, члан Тима за заштиту, а по потреби 

представници надлежних  служби (Центар за социјални рад, МУП, Министарство 

просвете, науке и технолошког развоја (надлежна школска управа)).  

  

Смернице за разговор, циљеви консултација и принцип поверљивости који се примењују 

приликом реаговања у ситуацији насиља између ученика, примењују се и приликом 

реаговања у ситуацији насиља између ученика и запослених.  

  

Запажања, прикупљене информације, ток и закључке са консултација директор бележи у 

већ започет формулар за пријаву насиља (у прилогу) у делу намењеном за то, а члан Тима 

за заштиту у записник са консултација и састанака (у прилогу).  

  

Уколико су сумње на насиље, злостављање и занемаривање неосноване појачава се 

васпитно-образовни рад и прати понашање учесника.  

  

4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И АКТИВНОСТИ – приликом овог корака у процедури и поступању 

поштују се исти принципи, циљеви и мере и активности који се спроводе, као и у случају 

када се реагује на насиље између ученика.    Увек када је запослени починилац насиља, 



злостављања и занемаривања према ученику, директор предузима мере према 

запосленом, у складу са Законом, а према ученику предвиђене мере заштите (План 

заштите, Индивидуални план заштите).  

  

Након консултација и заузимања става Школе директор позива родитеље/старатеље на 

разговор у Школу и информише их о насилном догађају, спроведеним консултацијама у 

оквиру Школе, закључцима, предложеним мерама заштите, активностима које ће се 

предузети током процедуре и васпитно- образовним активностима.  

  

Уколико су родитељи/старатељи већ контактирани приликом хитног поступања по 

процедури или је сазнање или сумња на насиље, злостављање и занемаривање добијено 

од њих, овај корак у процедури подразумева информисање родитеља/старатеља о 

спроведеним консултацијама у оквиру Школе, закључцима, предложеним мерама 

заштите и васпитно-образовним активностима.  

  

Директор ток разговора са родитељима записује у већ започет формулар за пријаву 

насиља (у прилогу) у делу намењеном за то, док члан Тима за заштиту, уколико је 

присуствовао разговору, ток разговора бележи у записник са консултација и састанака (у 

прилогу). 

 

Уколико је потребно директор пријављује случај надлежним службама, односно Центру 

за социјални рад, МУП-у, Министарству просвете, науке и технолошког развоја, односно 

надлежној школској управи.  

  

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗАШТИТЕ  И АКТИВНОСТИ – се врши 

према истим принципима, има исте циљеве и подразумева исту процедуру и кораке у 

поступању који се примењују приликом реаговања у ситуацијама насиља између 

ученика.  

  

 Резултате и ефекте праћења предузетих мера заштите и активности које су спроводиле 

током целог поступка заштите директор уписује у већ започет формулар за пријаву 

насиља (у прилогу), у делу намењеном за то.  

  

 ΙΙ - Процедуре, поступци и кораци када је ученик починилац насилног акта према 

запосленом лицу у Школи се незнатно разликују.  

 

  

 1. САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЊЕГОВО ОТКРИВАЊЕ ИЛИ СУМЊА НА НАСИЉЕ, 

ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ – начини сазнања о насиљу, његово откривање 

и проверавање сумње на насиље, злостављање и занемаривање су већ детаљније 

појашњени у поглављу где се наводе процедуре, поступци и кораци у реаговању када се 

насиље дешава између ученика.  

  

 У случају када је ученик починилац насиља, злостављања и занемаривања према 

запосленом, сазнање или сумња на насиље, злостављање и занемаривање се одмах 

пријављује директору, који руководи у даљем спровођењу процедура, поступака и 

корака у интервенцији.  

  

2. ЗАУСТАВЉАЊЕ, ПРЕКИДАЊЕ НАСИЉА - приликом овог корака у процедури и 

поступању поштују се исти принципи, циљеви и мере и активности који се спроводе, као 



и у случају када се реагује на насиље између ученика и запосленог када је запослено лице 

из Школе починилац насилног акта.  

  

3. КОНСУЛТАЦИЈЕ У ОКВИРУ ШКОЛЕ И ПРИКУПЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА – 

приликом овог корака у процедури и поступању поштују се исти принципи, циљеви и 

мере и активности који се спроводе, као и у случају када се реагује на насиље између 

ученика и запосленог када је запослено лице из Школе починилац насилног акта.  

  

4. МЕРЕ ЗАШТИТЕ И АКТИВНОСТИ – приликом овог корака у процедури и поступању 

поштују се исти принципи, циљеви и мере и активности  који се спроводе, као и у случају 

када се реагује на насиље између ученика и запосленог када је запослено лице из Школе 

починилац насилног акта.  

  

Када је ученик починилац насиља и злостављања према запосленом, директор је дужан 

да обавести родитеље, а у зависности од случаја и надлежне службе (Центар за социјални 

рад, МУП, Здравствена служба, Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

(надлежна школска управа)), да покрене васпитно-дисциплински поступак и изрекне 

васпитно-дисциплинске мере, у складу са Законом.  

  

5. ПРАЋЕЊЕ ЕФЕКАТА ПРЕДУЗЕТИХ МЕРА ЗАШТИТЕ  И АКТИВНОСТИ – 

приликом овог корака у процедури и поступању поштују се исти принципи, циљеви и 

мере и активности који се спроводе, као и у случају када се реагује на насиље између 

ученика и запосленог када је запослено лице из Школе починилац насилног акта.  

  

НАСИЉЕ ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА И РОДИТЕЉА/СТАРАТЕЉА 

 

Процедуре, поступци и кораци који се примењују приликом заштите ученика када је 

родитељ/старатељ починилац насилног акта према ученику се незнатно разликују у 

односу на начин реаговања када се насиље дешава између ученика и запосленог и када 

је запослено лице из Школе починилац насиља.  

  

Када је родитељ/старатељ починилац насиља и злостављања према ученику, директор 

(управа Школе) је дужна да одмах обавести надлежне службе (Центар за социјални рад, 

МУП, Здравствену службу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја , 

односно надлежну школску управу).  

  

НАСИЉЕ ИЗМЕЂУ УЧЕНИКА И ОДРАСЛОГ ЛИЦА КОЈЕ НИЈЕ ЗАПОСЛЕНО У 

ШКОЛИ 

 

Процедуре, поступци и кораци који се примењују приликом заштите ученика када је 

одрасло лице које није запослено у Школи починилац насилног акта према ученику се 

незнатно разликују у односу на начин реаговања када се насиље дешава између ученика 

и запосленог и када је запослено лице из Школе починилац насиља.  

  

Када је починилац насиља, злостављања и занемаривања треће одрасло лице 

(укључујући пунолетне ученике друге школе) према ученику, директор (управа школе) 

је дужан да обавести родитеља/старатеља чије је дете изложено насиљу, злостављању и 

занемаривању, Центар за социјални рад, МУП, Министарство просвете, науке и 

технолошког развоја, односно надлежну школску управу.  

 



 

НАСИЉЕ ИЗМЕЂУ ОДРАСЛИХ ЛИЦА 

  

 

Насиље и злостављање у Школи које се дешава између одраслих лица може да се дешава 

на релацији: - запослени ↔ запослени  - запослени ↔ родитељ/старатељ  - запослени, 

родитељ/старатељ ↔ треће лице. У случајевима насиља између одраслих лица директор 

предузима мере у складу са Законом.  

  

Када је родитељ/старатељ починилац насиља и злостављања према запосленом, директор 

(управа Школе) је дужна да одмах обавести надлежне службе (Центар за социјални рад, 

МУП, Здравствену службу, Министарство просвете, науке и технолошког развоја , 

односно надлежну школску управу).  

  

Заштита запослених у васпитно-образовним установама и других одраслих лица 

регулисана је другим и већ постојећим законским и подзаконским актима. 

 

УЛОГЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ И УЧЕНИКА КАДА ПОСТОЈИ СУМЊА 

ИЛИ СЕ ДЕШАВА НАСИЉЕ, ЗЛОСТАВЉАЊЕ И ЗАНЕМАРИВАЊЕ  

  

Одељенски старешина: 

 

1. учествује у спровођењу превентивних мера и активности    

2. уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће процедуру заштите 

ученика    

3. учествује у процесу заштите ученика   

4. разговара са учесницима насиља   

5. пружа помоћ и подршку ученицима    

6. информише родитеље/старатеље и сарађује са њима   - по потреби, сарађује са Тимом 

за заштиту    

7. учествује у консултацијама, осмишљава и предлаже мере заштите и активности,  

8. прати ефекте предузетих мера и активности   

9. евидентира случајеве насилног понашања и води документацију    

10. по потреби, комуницира и сарађује са надлежним установама из спољашње заштитне 

мреже  

 

Предметни наставник: 

    

1. учествује у спровођењу превентивних мера и активности    

2. уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће процедуру заштите 

ученика    

3. по потреби, евидентира случајеве насилног понашања    

4. по потреби, учествује у процесу заштите ученика    

5. по потреби, разговара са учесницима насиља    

6. по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима    

7. по потреби, сарађује са Тимом за заштиту    

8. по потреби, учествује у консултацијама    

9. прати ефекте предузетих мера и активности    

10. по потреби, сарађује са надлежним установама из спољашње заштитне мреже  

 



Директор (управа Школе) : 

 

1. учествује у спровођењу превентивних мера и активности    

2. уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће процедуру заштите 

ученика и запослених    

3. по потреби, учествује у процесу заштите ученика и запослених    

4. по потреби, разговара са учесницима насиља    

5. по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима и запосленима    

6. по потреби, обавештава одељенског старешину     

7. по потреби, информише родитеље/старатеље и сарађује са њима    

8. по потреби, сарађује са Тимом за заштиту    

9. по потреби, учествује у консултацијама, осмишљава и предлаже мере заштите и 

активности    

10. прати ефекте предузетих мера и активности    

11. по потреби, евидентира случајеве насилног понашања и води документацију    

12. по потреби, контактира, комуницира и сарађује са надлежним установама из 

спољашње заштитне мреже  

  

Чланови Тима за заштиту ( укључујући и психолога):   

 

1. учествује у спровођењу превентивних мера и активности    

2. уочава случајеве насилног понашања, реагује одмах и покреће процедуру заштите 

ученика и запослених    

3. учествује у процесу заштите ученика    

4. по потреби, разговара са учесницима насиља    

5. по потреби, пружа помоћ и подршку ученицима и запосленима    

6. по потреби, обавештава одељенског старешину    

7. по потреби, сарађује са родитељима/старатељима 

 

Помоћно-техничко и административно особље: 

  

1. учествује у спровођењу превентивних мера и активности    

2. уочава  и пријављује случајеве насилног понашања    

3. реагује одмах и прекида насиље  

  

 Ученици: 

1. учествују у спровођењу превентивних мера и активности   

2. траже помоћ запослених    

3. уочавају  и пријављују случајеве насилног понашања одељенском старешини, 

дежурном наставнику/ ученику, васпитачу, члану Тима за заштиту, директору 

(управи Школе)    

4. по потреби, пружају помоћ и подршку ученицима (Ученички парламент, вршњачки 

тим за насиље)    

5. учествују у мерама заштите  

  

 Дежурни ученици    

1. дежурају у складу са распоредом Школе    

2. поштују Правилник дежурстава ученика    

3. учествују у спровођењу превентивних мера и активности    

4. траже помоћ запослених    



5. уочавају и пријављују случајеве насилног понашања васпитачу, одељенском 

старешини, дежурном наставнику, члану Тима за заштиту, директору (управи 

Школе).  

 

 

ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 

  

Школа и запослени у Школи су у законској обавези да евидентирају сваки акт и појаву 

насилног понашања у складу са Законом и на начин на који је то предвиђено општим и 

подзаконским актима Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Програмом 

Школе за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.  

  

Пријава и евидентирање насилних догађаја и насилног понашања, ток интервенције 

(поступци и кораци у процедури), консултације, предузете мере заштите и активности, 

сарадња са надлежним службама (Центар за социјални рад, МУП, Здравствена служба, 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, односно надлежна школска 

управа), као и праћење ефеката предузетих мера се бележе у различите типове образаца 

(у прилогу):   

 

1. формулар за пријаву насиља – намењен одељенским старешинама    

2. формулар за пријаву насиља – намењен одељенским старешинама    

3. формулар за пријаву насиља – намењен осталим запосленим лицима у Школи   

4. формулар за Индивидуални план заштите   

5. формулар за чланове Тима за заштиту  

6. записник са консултација и састанака    

7. формулар за извештавање на крају првог и другог квалификационог периода  

8. извештај о евиденцији насиља  

 

Одељенски старешина/васпитач самостално бележи насиље на првом нивоу, а када је 

Тим за заштиту укључен у интервенцију у сарадњи са њим. Одељенски старешина 

самостално чува документацију везану за интервенције на првом нивоу насиља.  

  

Тим за заштиту ученика, односно чланови Тима за заштиту ученика, бележе сваки 

насилни акт у ситуацијама када су укључени у поступак заштите и процедуре 

интервенције, односно уколико су насилни актови другог и трећег нивоа насиља.  

  

Директор (управа Школе) бележи насиље у ситуацијама када је укључен у поступак 

заштите и процедуре интервенције.    Комплетну документацију, службене белешке и све 

друге облике евиденције, када су у поступак заштите и процедуре интервенције 

укључени Тим за заштиту и директор (управа Школе), односно када се интервенише у 

ситуацијама насиља другог и трећег нивоа, чува стручни сарадник/психолог;  

 

Изузетно, директор у посебним случајевима може да именује другог члана Тима за 

заштиту ученика за чување документације.  

  

Документација, прикупљени подаци и службене белешке су поверљиви и приликом 

њиховог чувања мора се поштовати принцип поверљивости.  

  



Подаци прикупљени током поступка заштите ученика и запослених могу се ставити на 

располагање само службеним лицима ангажованим у поступку заштите ученика и 

запослених од насиља, злостављања и занемаривања.  

 

Директор одлучује о дозволи приступа документацији, прикупљеним подацима и 

службеним белешкама лицима која нису учествовала у поступцима и процедурама 

заштите ученика и запослених, осим ако је на основу закона, а на захтев суда, односно 

друге надлежне службе, обавезан да их достави на увид.   

  

Коришћење документације, прикупљених података и службених белешки од стране лица 

која нису учествовала у поступцима и процедурама заштите ученика и запослених мора 

бити у складу са законом.  

  

Ради ефикаснијег рада у оквиру превенције насиља, квалитетнијег сагледавања и 

анализирања насилних догађаја, предузимања сврсисходнијих мера заштите и 

активности, као и бољег праћења ефеката предузетих мера и активности, одељенске 

старешине, васпитачи, чланови Тима за заштиту, психолог и директор (управа Школе), 

могу водити самостално додатне белешке (у виду личних досијеа, дневника, портфолија) 

о учесницима насилних догађаја.  

 

Принцип поверљивости се подразумева и за овај тип документације.  

  

 

АНАЛИЗА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

  

  

На основу евиденције коју воде одељенске старешине, васпитачи,  чланови Тима за 

заштиту, психолог, директор (управа Школе), врши се анализа стања, вредновање 

квалитета и ефикасности предузетих мера и активности приликом превенције и 

интервенције, праћења предузетих мера и активности, Школа планира даљу политику 

заштите ученика и запослених од насиља, злостављања и занемаривања и унапређује 

Програм заштите.  

  

Анализа се врши на основу бројних показатеља од којих су најважнији:    

1. број случајева насилног понашања    

2. врста, облик и ниво насиља у случајевима насилног понашања    

3. места насилних догађаја    

4. број случајева насилног понашања са позитивним ефектима у односу на укупан 

број насилних догађаја   

5. однос броја пријављених случајева насилног понашања у односу на протеклу 

школску годину   

6. однос облика пријављених случајева насилног понашања у односу на протеклу 

школску годину    

7. анализа анкета и др.  

  

Тим за заштиту извештај о свом раду подноси директору два пута годишње, односно на 

крају сваког квалификационог периода.  

  

Директор извештава орган управљања, савет родитеља и ученички парламент.  

  



Извештај о остваривању Програма заштите Школе је саставни део годишњег извештаја 

о раду Школе и доставља се Министарству просвете, науке и технолошког развоја, 

односно надлежној школској управи. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

За информисање о обавезама и одговорностима проистеклим из Општег и Посебног 

протокола, Закона о основама система образовања и васпитања и свих других општих и 

подзаконских аката (Програма заштите Школе), као и њихову примену одговоран је 

директор Школе.  

  

У случају непоштовања процедура прописаних Општим и Посебним протоколом и 

подзаконским актима који из њих произилазе, односно Програма заштите Школе, поред 

примене мера прописаних Законом о основама система образовања и васпитања (члан 

128,129,131 и члан 145, став 1, тачке 2 и 3), неопходно је предузети додатно 

информисање, саветодавни рад, додатне обуке и друге педагошко-психолошке мере.  

  

Праћење примене Општег и Посебног протокола и подзаконских аката који из њих 

произилазе је у надлежности просветне инспекције и службе стручно-педагошког 

надзора. 

 

 

Заштита и превенција од насиља, злостављања и занемаривања ученика у Школи за 

музичке таленте у Ћуприји  остварује се кроз активности Тима за заштиту деце/ученика 

од насиља.  

 

Састанци тима ће бити одржавани у складу са акционим  планом Тима.  Тим ће на своје 

састанке по потреби позивати одељењске старшине, предметне наставнике, родитеље, 

ученике или директора школе.  

 

На крају школске године Тим ће поднети извештај реализацији акционог плана,  

облицима и динамици превентивних активности, као и о броју и врсти интервенција, 

Наставничком већу на усвајање. У току школске године, периодично Тим ће 

информисати Наставничко веће и Школски одбор, родитеље и ученике о безбедности 

ученика наше школе, степену и врсти ризика којима су изложени, начинима заштите.  

 

Тим ће се бавити следећим активностима у области ПРЕВЕНЦИЈЕ: 

 

1. Едукација и информисање 

 

 

2.  Подизање нивоа безбедности и могућности праћења стања у школи коришћењем 

видео надзора којим су покривени ходници школе и праћењем квалитета дежурстава 

професора. 

Носилац: директор. 

Временска динамика: перманентно. 

 

3.  Анализа стања поштовања права ученика анкетирањем свих ученика у школи о 

облицима и заступљености насиља, злостављања и занемаривања према њима – у 

школи, породици и локалној средини. 



Носилац: Тим за заштиту деце од насиља  

 

У области ИНТЕРВЕНЦИЈЕ, Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и 

занемаривања ће: 

 

1. На сваком састанку разматрати све препознате и пријављене случајеве насиља и 

на њих примењивати Протокол о заштити деце од насиља. Сви ученици, 

запослени и родитељи морају бити обавештени да сва сазнања о случајевима 

насиља могу пријавити неком од чланова Тима, одељењском старешини, 

директору, стручном сараднику, психологу или било којој другој одраслој особи 

од поверења која ће пријаву проследити Тиму. 

2.  Одлучивати о мерама заштите у случајевима препознате и установљене појаве 

насиља,     злостављања или занемаривања.: 

а) према ученику који је трпео насиље пружањем подршке, охрабрења, 

развијањем стратегија за превазилажење стреса и по потреби укључивањем 

стручних служби ван школе у рад са учеником – Центра за социјални рад, дечјег 

психијатра, педијатра; 

б) према ученику који је вршио насиље саветовањем, као и упућивањем 

предлога за изрицање васпитно дисциплинских мера и по потреби укључивањем 

надлежних стручних служби ван школе у рад са учеником;  

в) саветодавањем са родитељима ученика који су на било који начин укључени у 

ситуацију у којој се насиље дешава - као родитељи жртве или родитељи ученика 

који врши насиље или као извршиоци насиља над дететом. 

У планирање и спровођење мера заштите по потреби ће бити укључене стручне 

надлежне службе – Центар за социјални рад, полиција, дечји психијатар. 

 

3. Пратити ефекте предузетих мера прикупљањем података и праћењем ученика 

укључених у ситуацију у којој је било насиља. Дужина праћења зависиће од 

врсте, облика и интензитета насиља, процењеног степена ризика, процењеног 

степена промене постигнуте спровођењем мера заштите, а најмање 2 месеца. 

4.  Водити ЕВИДЕНЦИЈУ и чувати документацију о свим превентивним и 

интервентним активностима, резултате анкете, извештаје и фотографије са 

радионица и трибина. 

 

Тим за превенцију насиља и безбедност допринеће својим програмским активностима 

да се подиже ниво свесности  и осетљивости ученика, родитеља и свих запослених за 

препознавање насиља, злостављања и занемаривања и да се ученици наше школе: 

 

 осећају заштићено и сигурно у установи 

 успоставе и негују пријатељство 

 прихвате и науче вештине потребне за боравак и живот у колективу 

 науче да заштите своја права али и да поштују права других 

 да разумеју и прихвате разлике, сарађују са другима и раде тимски уз потпуно 

међусобно 

 уважавање 

 да науче како да се понашају у конфликтним ситуацијама и конструктивно их 

решавају 

 

 

 



ПРОГРАМ РАЗВИЈАЊА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА 

 
 

Школа за музичке таленте  је превенцији физичког и менталног здравља посвећена кроз 

обавезну наставу, рад одељењских старешина, стручног сарадника/ психолога, васпитача 

као и кроз ваннаставне активности. 

У оквиру обавезне наставе, кроз наставни програм биологије, психологије и физичког 

васпитања наставници редовно развијају знања, позитивне ставове и подстичу развијање 

здравих животних навика код ученика. У оквиру других наставних предмета такође се 

наглашавају ризици неадекватног понашања када се уче одговарајуће наставне јединице 

које су са тим темама повезане. 

Вананаставне активности, кроз организовање радионица, трибина, гледање и анализу 

филмова, често уз иницијативу или активно учешће Ученичког парламента, Завода за 

јавно здравље у Ћуприји као  спољних сарадника- професионалаца промовишу здраву 

исхрану, апстиненцију од алкохола и одговорно понашање у циљу заштите 

репродуктивног здравља. 

 

 

Тема 

Наставни предмети на 

чијим часовима обавезне 

наставе се тема обрађује 

Вананставних активности 

 

Облик рада Носиоци 

активности 

1.  

 

 

Начела здраве исхране 

и менталног здравља 

Биологија 

Психологија 

Физичко васпитање 

Грађанско васпитање 

Филм 

Информисање 
Завод за јавно 

здравље, Ћуприја 

2.  
Превенција 

анорексије и булимије 

Биологија 

Психологија 

Физичко васпитање 

Предавање  

3.  
Рекреативно бављење 

спортом 

 

Физичко васпитање 

Вежбање 

Турнири 

Крос 

Наставник 

физичког и 

здравственог 

васпитања 

Спортски савез 

4.  

Заштита 

репродуктивног 

здравља, сексуалност 

и односи међу 

половима 

Биологија 

Психологија 

Грађанско васпитање 

Предавање  

Завод за јавно 

здравље, Ћуприја 

 

 
5.  Алкохолизам 

Биологија 

Хемија 

Психологија 

Књижевност 

Предавање  

6.  Наркоманија 

Биологија 

Психологија, физичко 

васпитање 

Предавање  

7.  Дискриминација 

Грађанско васпитање 

Наставници-учесници 

семинара 

Трибина 

Радионице 

Стручни 

сарадници, 

васпитачи 

 



8.  Толеранција     

 

Р.Б. ТЕМА ОБЛИК 

РАДА 

1. Важност здраве исхране,  пирамида исхране 

И
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н
и

 р
аз
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в
о
р
и
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, 
р
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и
о
н

и
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а 2. Развијање позитивне слике о себи, самопоуздања и самопоштовања 

3. Здрави стилови живота, значај физичке активности на развој личности и 

менталог здравља  

4. Пубертет, развој сексуалности, како прихватити себе и промене које су се 

десиле 

5. Болести зависности,како их избећи, како препознати и помоћи  

 ( алкохолизам) 

6. Болести зависности,како их избећи, како препознати и  помоћи   

(наркоманија) 

7. Толеранција и поштовање других, ненасилна комуникација 

8. Развој толеранције према разликама у мишљењу, ставовима, 

особинама,навикама, изгледу, укусима, потребама 

9. Конфликти, унутрашњи и спољашњи, стрес и начини превазилажења 

10. Негативан утицај медија на доживљај сопствене личности и изгледа 

11. Организовање спортских активности и такмичења 

12. Прва заљубљивања и љубави, сексуални односи, ризичан секс 

13. Значај усвајања правих животних вредности 

14. Неговање и развијање односа са другима, пријатељство, сараднички односи, 

односи међу половима,  генерацијама 

 

 

ПРОГРАМ  ШКОЛСКОГ СПОРТА 
 

При састављању програма за ову школу пошло се од констатације да сви облици 

образовно-васпитног рада и програмски садржаји треба да допринесу остваривању 

основног циља – максималног развијања музичких способности ученика  у корелацији 

са свим осталим странама ученикове личности: интелектуалним, социо-емоционалним,  

моралним, физичко-здрваственим. 

Узимајући у обзир специфичности ове школе, школа током године , у планираној 

временској динамици, организује  спорстка догађања у циљу промоције спорта, здравих 

стилова живљења и превенције могућих деформитета кичменог стуба, што није редак 

случај код деце која свирају гудачке инструменте. 

За ученике школе није упутно бављење одређеним спортским активностима ( кошарка, 

одбојка, фудбал и сл.) , због могућег повређивања, тако да  предложени програм 

школског спорта обухвата следеће спортске садржаје: 

 

С Е П Т Е М Б А Р 

Крос-уличне трке ( наставник физичког васпитања, васпитачи и наставник српског 

језика) 

Атлетика – припрема ученика за крос РТС-а 

(одржава се на школском терену према планираном плану и програму и уз пратњу 

наставника физичког васпитања). 



О К Т О Б А Р 

У оквиру „ Дечије недеље“ , један дан је одвојен за спорстке садржаје – школски 

турнир у малом фудбалу – ученици и запослени 

- ритмичка и плесна тачка у вртићу „…..“ 

Н О В Е М Б А Р 

„Спортска недеља“  

1. Мали фудбал 

2. Стони-тенис 

3. Плес 

4. Фолклор 

 Носиоци активности: наставник физичког васпитања. васпитачи. учитељице 

Ј А Н У А Р 

Зимовање-организује се у време зимског распуста , траје најмање седам дана и има 

здравствено-рекреативни карактер: игре на снегу, санкање,  излети...носилац 

активности: наставник физичког васпитања. 

Ф Е Б Р У А Р 

„Дан љубави“ – плес и ритмичка тачка ученика  

М А Р Т 

Школски турнир у стоном-тенису- организација Ученичког парламента школе и 

наставника физичког и здравственог васпитања 

А П Р И Л 

„Дан изазова“ – у складу са годишњим планом рада Школе; организују се активности 

које укључују ученике других школа и запослене,  а уз пратњу наставника физичког 

васпитања( мали-фудбал, стони-тенис- плес, ...) 

М А Ј 

Мали фудбал- турнир са ученицима других школа / домова; шетње у граду и природи 

(корелација са другим предметима).носилац активнсоти: Драгослава 

 

Пливање- школа у складу са финасијским могућностима, организује  одвођење ученика 

на затворени базен у Параћину. Динамика реализације- један час недељно. 

 

ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ 
 

Школа за музичке таленте је школа интернатског типа. Узраст ученика  је у распону од 

6 до 18 година. Одвојеност ученика од примарне породице током радне недеље ( у 85% 

) и живот у интернату, захтева и од школе и од родитеља блиску сарадњу у циљу 

стварања најбољих услова за дететов развој и напредак. Стога је и важан задатак школе  

да породицу укључи у свој рад  као партнера у образовно-васпитном процесу.  

 

Превасходни интерес породице је адекватан развој њихове деце, па школа овим 

програмом жели да обезбеди благовремено, објективно информисање родитеља о 

напредовању  на општеобразовној и музичкој настави,  понашању према другим 

ученицима и запосленима и односима које ученици граде у свом школском окружењу.  

Савет родитеља сматрамо веома значајним телом које укључујемо у доношења одлука 

предвиђених Законом о основама образовања и васпитања. 

 

 



 Активности Носиоци активности 

1. Велики родитељски састанак Директор, одељењске 

старешине, васпитачи, 

стручни сарадници 

2. Индивидуално праћење напредовања  

ученика доласком родитеља у школу 

Одељењске старешине, 

васпитач, психолог 

3. Писмено обавештавање родитеља о 

проблемима у понашању  

Одељењски старешина; 

васпитач, психолог 

4. Планирање мера за превазилажење 

проблема у похађању наставе , понашању 

или образовном напредовању 

Одељењски старешина; 

психолог; директор; Тим за 

заштиту ученика од насиља , 

СТИО и др. тимови и 

стручна већа по потреби  

5. Писмено обавештавање родитеља о 

напредовању детета – новембар, 

март/април 

Сви  наставници ООН, МН, 

васпитачи у сарадњи са 

директором и стручним 

сарадницима 

6. Сарадња са родитељима на изради 

педагошког профила  

Психолог; одељењски 

старешина; Стручни тим за 

ИО 

7. Сарадња са родитељима на изради ИОП-а Стручни тим за ИО 

8. Психолошко саветовање са родитељима о 

потребама своје деце, развојним 

проблемима и задацима  и васпитном 

стилу 

Стручни сарадник, психолог 

9. Трибине о здравим стиловима живота Наставник који је похађао 

семинар 

10. Предавања за родитеље ( након анкете 

родитеља)  

Стручни сарадик 

11. Анкетирање у вези са самовредновањем 

рада школе 

Тим за самовредновање 

12. Непосредно учешће родитеља у тимовима, 

стручним активима 

Координатори тимова и 

стручних актива 

 

С обзиром да велики број ученика долази из различитих градова и места у Србији, одазив 

родитеља на родитељским састанцима није велики.  

Због тога, сарадња запослених у школи са родитељима ученика се одвија кроз 

индивидуалне контакте са : васпитачима, предметним наставницима, стручним 

сарадницима , директором као и кроз упознавање родитеља са напредовањем и радом 

детета у виду педагошког мишљења које се родитељима шаље писменим путем ( 

електронском поштом) два пута годишње. 

Сарадња са родитељима се  одвија кроз директно учешће родитеља у раду актив аи 

тимова.           

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМ  ИЗЛЕТА 
 

Циљеви : 

 

- очување, подстицање и унапређивање укупног здравственог стања ученика, њиховог 

правилног психо-физичког и социјалног развоја; 

- социјализација ученика и стицање искуства у колективном животу, уз развијање 

толеранције и одговорног односа према себи, другима, окружењу и културном наслеђу; 

- проширивање постојећих и стицање нових знања и искустава о непосредном природном 

и дриштвеном окружењу; 

- развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични и колективни ангажман у 

заштити природе. 

 

Задаци: 

 

- побољшање здравља и развијање физичких и моторичких способности ученика; 

- задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и игром; 

- подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз непосредне истраживачке 

задатке; 

- развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и унапређивања природне и 

животне средине и изграђивање еколошких навика; 

- упознавање природно-географских, културно-историјских знаменитости и лепоте 

места и околине. 

 

 

У складу са наставним планом и програмом , а у оквиру предмета физичко и здравствено 

васпитање за ученике се организују следеће активности: 

 Једнодневни излети ( 2 пута годишње): пешачење, игра и спремање оброка у природи; 

упознавање природе и терена; упознавање историјских споменика културе; обилазак 

манастира и археолошких налазишта; 

 Радно летовање ( у току летњег распуста, до 14 дана) : рекреација, одмор; обука у 

пливању; упознавање терена и културних споменика те области;  

У оквиру летовања су следеће музичке активности: мастер клас, оркестарске 

припреме и усавршавање, концертирање у виду малих турнеја или гостовања;  

 Радно зимовање( у току зимског распуста, до 7 дана): рекерација, одмор; обука свих 

спортско-зимксих активности;  

У оквиру радног зимовања организују се следеће музичке активности: мастер клас; 

оркестарске припреме и усавршавање; концертирање у виду малих турнеја или 

гостовања; 

 

 

ПРОГРАМ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ 
 

 

У сарадњи школе, родитеља и локалне самоуправе спроводе се активности усмерене на 

развој свести за спровођење и унапређење безбедности и здравља на раду.  

 

Именована је овлашћена, сертификована фирма за вођење послова у вези са 

одржавањем безбедности и здравља на раду – „МД ПРОЈЕКТ ИНСТИТУТ“ из Ниша. 

 



У циљу заштите безбедности и здравља на раду школа је донела више правилника и 

аката, обезбедила потребна средства, спроводи мере и организује обуке у циљу 

остваривања највиших могућих стандарда заштите. 

 

Правилници и акти 

на којима се заснива 

заштита 

безбедности и 

здравља на раду 

Средства којима 

школа располаже 

у циљу одржавања 

безбедности и 

здравља на раду 

Мере које се 

редовно спроводе 

ради обезбеђивања 

услова за заштиту 

безбедности и 

здравља на раду 

Програми (обуке) 

који се у школи 

спроводе ради 

заштите безбедности 

и здравља на раду 

Правилник о 

безбедности и 

здрављу на раду 

 

Ормарић за прву 

помоћ и заштиту- 

трпезарија, соба за 

васпитаче 

Сервисирање 

противпожарних 

апарата на 6 

месеци 

Обука за 

противпожарну 

заштиту 

Акт о процени 

ризика на радном 

месту и у радној 

околини 

 

Сервисирани 

противпожарни 

апарати 

Сервисирање 

система за грејање 

и одржавање 

котлова када се 

заврши грејна 

сезона 

Обука о заштити 

безбедности и 

здравља на раду 

Правилник о 

заштити од пожара 

Анти-паник лампе 

у ходнику школе 

  

 Хидранти 

Противпожарна 

централа 

Електронско 

обезбеђење школе  

( аларм) 

 

Школа поседује референта за ППЗ и обезбеђење чија је улога да спроведе и контролише 

исправност свих наведених средства којима школа располаже у циљу одржавања 

безбедности и здравља на раду  

Рад референта је организован у две смене тако да је школа обезбеђена у дневном термину 

од 700 до 2030 часова а по потреби и преко ноћи ( приправност референта). 

 

ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ УЧЕНИКА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ 

ИСПИТА НА ФАКУЛТЕТИМА 

 
Припрема ученика за полагање пријемног испита на факултетима из области солфеђа и 

теоријских предмета одвија се, углавном, у склопу наставе ових предмета у IX и X 

разреду музичке наставе као и кроз допунску наставу и индивидуалне консултације са 

ученицима. Разлог овоме је тај што се наставни програми ових разреда у потпуности 

поклапају са захтевима на пријемном испиту на свим факултетима у Републици Србији. 

Међутим, како сваке године одређени број наших ученика одлази на пријемни испит у 

иностранство неопходно је да се припреме прилагоде захтевима пријемног испита на 

овим факултетима. Ови ученици се на време (одмах по исказаној жељи за одлазак на 

студије у другу државу) обавештавају да у што скорије време прибаве и предоче списак 

захтева на датом факултету.  



Ако у програму полагања пријемног испита постоје одређена одступања од захтева који 

су предвиђени планом и програмом, за ове ученике се организује индивидуална настава 

(углавном у виду индивидуалних консултација) на којој се обрађују ови специфични 

захтеви. Динамика ових припрема је, углавном, условљена временом у коме ученик 

предочи списак захтева на факултетима у иностранству. 

 

 

ПРОГРАМ УВОЂЕЊА ПРИПРАВНИКА У ПОСАО 

 
Добро испланиран рад ментора обезбеђује поступност у оспособљавању приправника за 

самостално обављање образовно-васпитног рада до добијања лиценце. Тај рад треба да 

омогући приправнику унапређивање знања и компетенција стечених у току школовања, 

учење из различитих извора и кроз различите приступе, размену искустава и мишљења 

са ментором и другим колегама, савладавање вештине самовредновања свог рада. 

 

Због свега овога, веома је важно да ментор увиђа однос менторства и процеса 

унапређивања квалитета образовно-васпитног рада; познаје карактеристике менторског 

процеса као и карактеристике ефикасних ментора; стекне низ идеја о могућим 

активностима и начинима организовања менторског процеса, као и да разуме потребу и 

специфичности планирања и документовања у менторском процесу.  

 

Рад са приправником и јесте и није оптерећење за ментора. Ако се испланира, ако је 

сарадња између ментора и приправника добра, то је искуство корисно и једном и другом 

јер подразумева међусобно допуњавање, размену мишљења и метода рада.  

 

ПРИПРАВНИК- Приправник у смислу члана 145. Закона о основама система образовања 

и васпитања јесте лице које први пут у својству наставника, васпитача, стручног 

сарадника, односно, секретара заснива радни однос у установи, са пуним или непуним 

радним временом и оспособљава се за самосталан рад, савладавањем програма за 

увођење у посао и полагањем испита за лиценцу, односно, стручног испита за секретара 

установе. 

 

Приправнички стаж траје најдуже две године од дана заснивања радног односа.  

 

Приправник који савлада програм увођења у посао  наставника, васпитача и стручног 

сарадника има право на полагање испита за лиценцу после навршених годину дана рада.  

 
МЕНТОР- За ментора се одређује истакнути наставник/ васпитач/ стручни сарадник који 

има лиценцу, једно од прописаних звања или најмање 5 година радног искуства у области 

образовања и васпитања.  

 

Поред професионалних карактеристика, за ментора би требало да буде предложена и 

изабрана особа која поседује и одређене карактеристике личности као што су: 

флексибилност, толеранција, посвећеност, способност слушања саговорника, 

способност давања конструктивне повратне информације (а не процењивање и 

критизерство), реалистичност, подржавајући однос и професионалност.  

 

Одређује га директор школе решењем, на основу прибављеног мишљења од стручног 

већа за област предмета, 15 дана од дана пријема приправника у радни однос. Директор 



може да одреди за ментора  наставника из друге школе ако у школи нема одговарајуће 

лице.  

 

Улога ментора је у оспособљавању приправника за самостално извођење образовно-

васпитног, односно, васпитно-образовног  рада. 

 

Прво што ментор и приправник треба да ураде је да детаљно проуче Правилник о дозволи 

за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, у коме је наведено која су знања, 

вештине и способности потребне за остваривање образовно-васпитног рада, очекују од 

наставника по истеку периода приправништва. 

 

Ментор уводи у посао приправника пружањем помоћи у припремању и извођењу 

образовно-васпитног/ васпитно-образовног рада, присуствовање образовно-васпитном 

раду у трајању од најмање 12 часова, анализирањем образовно-васпитног рада у циљу 

праћења напредовања приправника и пружањем помоћи у припреми за проверу 

савладаности програма. 

 

Током приправничког стажа приправник је у обавези да присуствује 

настави/активностима ментора и других колега по препоруци ментора, у трајању од 

најмање 12 часова. 

 

Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самосталан 

образовно-васпитни / васпитно-образовни  рад. 

 

За ове елементе програма увођења наставника у посао које ће реализовати заједничким 

радом, ментор израђује детаљни план активности.  

 

 

ПРОВЕРА САВЛАДАНОСТИ ПРОГАМА УВОЂЕЊА 

ПРИПРАВНИКА 

 
 

Провера савладаности програма увођења приправника остварује се након годину дана 

рада извођењем и одбраном часа наставника у школи, или у случају васпитача, стручног 

сарадника у школи приказом и одбраном активности. 

 

Ментор подноси извештај директору о оспособљености приправника за самостално 

извођење образовно-васпитног рада. Комисију за проверу савладаности програма 

образује директор решењем. Провера се врши у школи у којој је приправник запослен. 

 

Комисија се састоји од најмање три члана. 

 

За наставника: 

 Директор као председник комисије 

 Стручни сарадник 

 Члан стручног већа за области предмета. 

За стручног сарадника: 

 Директор као председник комисије 

 Стручни сарадник исте врсте 



 Представник наставничког већа 

За васпитача: 

 Директор као председник комисије 

 Стручни сарадник  

 Васпитач који има лиценцу за рад  

 

Ментор не може да буде члан комисије, али има обавезу да присуствује провери 

савладаности програма. Оцену о савладаности програма даје комисија у пуном саставу у 

писаној форми у виду извештаја који садржи: 

 

 Основне податке о приправнику 

 Тему одговарајућег облика образовно-васпитног рада 

 Оцену савладаности програма ( „ у потпуности савладао“ и „ делимично 

савладао“) 

 

Када приправник делимично савлада програм Комисија даје препоруку ментору и 

приправнику за даљи рад са роком за поновну проверу савладаности програма. 

 

Приправник који је у потпуности савладао програм стиче право за полагање испита за 

лиценцу. 

 

Кораци у поступању директора, секретара, ментора, приправника, стручног сарадника 

 

1. Директор Школе одређује ментора за рад са приправником одмах по пријему у радни 

однос ( а  најкасније до 15 дана од дана потписивања уговора о раду). 

 

2. У секретаријату Школе приправник и ментор добијају: 

 

 Информацију о Правилнику о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних 

сарадника ( „Сл. Гласник………) 

 Решење о одређивању ментора у коме су наведене све обавезе ментора везане за 

увођење приправника у посао 

 Евиденцију приправника о раду ( школски обрасци) са којима се ментор и 

приправник обраћају стручном сараднику Школе  

 

Приправник води евиденцију о свом раду, и то: 

 

А)  сачињава месечни оперативни план и програм рада 

Б)  израђује припреме за одржавање часа, односно активности 

В)  износи запажања о свом раду и раду са ученицима, о посећеним часовима 

Г)  о својим запажањима обавештава ментора. 

 

3. Рад ментора и стручног сарадника Школе са приправником у трајању од једне године 

од тренутка заснивања радног односа. 

 

Ментор уводи у посао приправника и то: 

 

 Пружањем помоћи у припремању и извођењу образовно васпитног рада; 



 Присуствовањем образовно – васпитном раду најмање 12 часова у току 

приправничког стажа; 

 Анализирањем образовно васпитног/ васпитно-образовног рада у циљу праћења 

напредовања приправника; 

 Пружањем помоћи у припреми за проверу савладаности програма. 

 

Ментор води евиденцију о раду приправника која садржи податке о: 

 

 временском периоду у коме је радио са приправником 

 темама и времену посећених часова, тј. активности 

 запажањима о раду приправника у савладавању програма 

 препорукама за унапређивање образовно васпитног рада 

 о оцени поступања приправника по датим препорукама. 

  

Приправник има обавезу да присуствује одговарајућем облику образовно-васпитног рада 

ментора, а по препоруци ментора и раду других наставника, васпитача и стручних 

сарадника у трајању од најмање 12 часова у току приправничког стажа. 

 

4. Најкасније у року од 15 дана након навршених годину дана рада тј. увођења у посао 

приправника, ментор директору  Школе ( преко секретаријата) доставља: 

 

 Извештај о оспособљености приправника за самостално извођење образовно-

васпитног рада 

 Евиденцију приправника о раду 

 

5. Директор Школе образује Комисију за проверу савладаности програма за увођење у 

посао приправника и одређује термин провере савладаности програма ( извођење часа, 

радионице…..) 

 

6. Решења о образовању Комисије, члановима Комисије, приправнику и ментору, 

достављају се у секретаријату школе. 

 

7. Комисија је дужна да , пре присуствовања извођењу часа, разматра документацију 

приложену од стране ментора 

 

8. Часу, поред чланова Комисије, обавезно присуствује ментор. 

 

9. Након одржаног часа, Комисија сачињава Извештај о провери савладаности програма 

увођења у посао приправника који куца стручни сарадник и потписују сви чланови 

комисије и ментор. Исти се доставља секретаријату Школе. 

 

10. Приправник је дужан да, у примереном року, у секретаријату Школе достави следећу 

документацију: 

 

 Оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образовању; 

 Уверење факултета о положеним испитима из предмета педагогија и психологија 

или оверену фотокопију индекса, као доказ о положеним испитима из ових 

предмета 

 



11. Уз сагласност приправника, а након, комплетирања неопходне документације ( са 

доказом о уплати трошкова испита) Школа подноси  Министарству просвете Захтев за 

одобравање полагања испита за лиценцу. 

 

Испит за лиценцу 
Провера савладаности програма за стицање лиценце врши се на испиту, чији је програм 

прописан Правилником и чини његов саставни део.  

Програм испита за лиценцу чине:  

1) програм методике образовно-васпитног рада са елементима педагогије и психологије  

наставника, стручног сарадника у основној и средњој школи и васпитача у дому 

ученика;  

2) прописи из области образовања и васпитања; 

3) програм педагогије и психологије за приправника који није савладао ове предмете у 

току школовања. 

Да би се нагласила и појачала васпитна улога у раду, уведен је нови део усменог испита 

који се назива – Решавање ситуација из педагошке праксе. Разговором са кандидатом о 

конкретној ситуацији из педагошке праксе проверава се оспособљеност приправника за 

адекватно реаговање. Приправник треба да образложи које би поступке у тој ситуацији 

предузео, које процедуре би применио, да ли би и кога консултовао и слично. 

 

 



ПЛАН ЗАЈЕДНИЧКИХ АКТИВНОСТИ МЕНТОРА И ПРИРПАВНИКА 

Месец Активности у школи ( настава 

ваннаставне активности, радионице) 

Стручно усавршавање 

приправника, 

 вођење документације 

Портфолио приправника 
п

р
ви

 

1) Приправник присуствује активностима 

ментора  при чему ментор организује 

различите типове часова (обрада, 

утврђивање...), односно, активности  и  

демонстрира различите облике и методе 

рада  

2) Сваки посећени час/активност  ментор и 

приправник заједно анализирају 

 

1) Ментор упознаје приправника са 

структуром наставног плана и 

програма Школе 

2) Ментор уводи приправника у 

процесе планирања наставе/ 

активности (годишњег и  

оперативног плана рада )  

1)) Ментор заједно са 

приправником формира његов 

професионални портфолио 

2) Приправник евидентира 

запажања о посећеним часовима/ 

активностима  и прилаже их у свој 

портфолио 

д
р

у
ги

 

1) Ментор припрема месечни план посете 

приправника часовима/ активностима 

других колега исте струке ( уколико је то 

могуће)  

2) Приправник присуствује часовима 

/активностима ментора  

3) Приправник присуствује часовима / 

активностима других колега исте струке  

4) Ментор присуствује 

часовима/активностима приправника  

5) Сваки посећени  час/ активност ментор 

и приправник заједно анализирају на 

основу белешки приправника и ментор 

1) Ментор пружа помоћ приправнику 

при припреми часова/активности  са 

посебним освртом на циљеве,  

задатке часа  и исходе 

1) Приправник евидентира своја 

запажања о посећеним часовима/ 

активностима и прилаже их у свој 

портфолио  

2) Приправник прилаже припреме 

часова/ активности  прилаже 

запажања и препоруке за 

унапређивање рада 

тр
ећ

и
 

1)  Ментор припрема месечни план посете 

приправника часовима/ активностима 

других колега исте струке ( уколико је то 

могуће)  

2) Приправник  присуствује 

часовима/активностима других колега  

 3) Ментор присуствује 

часовима/активностима приправника  

4) Сваки посећени и одржани час/ 

активност  ментор и приправник заједно 

анализирају на основу белешки 

приправника и ментора 

1) Ментор пружа помоћ приправнику 

при припреми часова/ активности са 

посебним освртом на тип и 

структуру часа  

2) Ментор упућује приправника у 

вођење педагошке документације и 

евиденције 

1) Приправник евидентира своја 

запажања о посећеним часовима и 

прилаже их у свој портфолио  

2) Приправник прилаже своје 

припреме часова/ активности   

3) Ментор прилаже своје запажања, 

препоруке за унапређивање рада и 

оцену поступања приправника по 

датим препорукама  

 



ч
ет

в
р
ти

 

1)  Ментор припрема месечни план посете 

приправника часовима/ активностима 

других колега исте струке ( уколико је то 

могуће)  

2) Приправник присуствује часовима/ 

активностима ментора и других колега  

3) Ментор присуствује часовима 

приправника  

 4) Сваки посећени и одржани час/ 

активност  ментор и приправник заједно 

анализирају на основу белешки 

приправника и ментора 

1) Ментор пружа помоћ приправнику 

при припреми часова/ активности  са 

посебним освртом на облике рада, 

методе, активности и наставна 

средства 

 2) Ментор помаже приправнику у 

вођењу школске  документације и 

евиденције 

1) Приправник евидентира своја 

запажања о посећеним часовима/ 

активностима  и прилаже их у свој 

портфолио  

2) Приправник прилаже своје 

припрерме часова/ активности  

3) Ментор прилаже своја запажања, 

препоруке за унапређивање рада и 

оцену поступања приправника по 

датим препорукама 

п
ет

и
 

1)  Ментор припрема месечни план посете 

приправника часовима/ активностима 

других колега исте струке  

( уколико је то могуће)  

2) Приправник присуствује часовима/ 

активностима ментора и других колега  

3) Ментор присуствује часовима/ 

активностима  приправника  

4) Сваки одржани и посећени час/ 

активност ментор и приправник заједно 

анализирају на основу белешки 

приправника и ментора 

1) Ментор пружа помоћ приправнику 

у   планирању и реализацији 

допунског и додатног рада/ 

ваннаставних активности/ 

индивидуалног и групног облика 

рада са ученицима 

1) Приправник евидентира своја 

запажања о посећеним часовима/ 

активностима  и прилаже их у свој 

портфолио  

2) Приправник прилаже своје 

припреме часова/ активности  

3) Ментор прилаже своја запажања, 

препоруке за унапређивање рада и 

оцену поступања приправника по 

датим препорукама 

ш
ес

ти
 

1)  Ментор припрема месечни план посете 

приправника часовима/ активностима 

других колега исте струке  

( уколико је то могуће)  

2) Приправник присуствује часовима/ 

активностима  ментора и других колега  

3) Ментор присуствује часовима 

приправника  

4) Сваки посећени и одржани час/ 

активност ментор и приправник заједно 

анализирају на основу белешки 

приправника и ментора 

1) Ментор организује разговор с 

приправником на тему коришћења 

савремених наставних средстава 

1) Приправник евидентира своја 

запажања о посећеним часовима/ 

активностима  и прилаже их у свој 

портфолио  

2) Приправник прилаже своје 

припреме часова/ активности  

3) Ментор прилаже своја запажања, 

препоруке за унапређивање рада и 

оцену поступања приправника по 

датим препорукама 

се
д

м
и

 

1) Ментор припрема месечни план посете 

приправника другим облицима образовно-

васпитног/ васпитно-образовног рада 

(додатна, допунска настава, секције, час 

1) Ментор пружа помоћ приправнику 

у осмишљавању поступака 

евалуације наставног часа/ 

активности 

1) Приправник прилаже своје 

припреме часова/ активности  и 

податке о израђеним наставним 

средствима и материјалима  



одељењског старешине, родитељски 

састанци.; јавни час, ...) 

2) Приправник присуствује другим 

облицима образовно – васпитног/ 

васпитно-образовног рада ментора и 

других колега 

2) Ментор уводи приправника у 

процес личног самовредновања и 

сталног стручног усавршавања 

2) Приправник прилаже своје 

белешке о евалуацији часова/ 

активности  

3) Приправник прилаже своје 

белешке о самовредновању 

о
см

и
 

1) Ментор припрема месечни план посете 

приправника другим облицима образовно-

васпитног рада (додатна, допунска настава, 

секције, час одељењског старешине, 

родитељски састанци; јавни час, интерни 

час, припрема за такмичење...)  

2) Приправник присуствује другим 

облицима образовно – васпитног/ 

васпитно-образовног рада ментора и 

других колега 

1) Ментор упућује приправника у 

посао одељењског старешине/ 

васпитача групе 

2) Ментор упућује приправника у 

проблематику сарадње са 

родитељима 

1) Приправник прилаже своје 

белешке о евалуацији часова/ 

активности  

2) Приправник прилаже своје 

белешке о самовредновању 

д
ев

ет
и

 

1) Приправник, по сопственој жељи или по 

исказаној потреби, присуствује часовима/ 

активностима ментора и других колега 

(примена нових метода рада, употреба 

наставних средстава, угледни/ огледни 

часови...)  

2) Ментор по исказаној потреби, 

присуствује часовима/ активностима 

приправника 

1) Ментор, заједно с приправником, 

анализира педагошке ситуације 

 

д
ес

ет
и

 

1) Приправник, по сопственој жељи или по 

исказаној потреби, присуствује часовима/ 

активностима ментора и других колега 

(примена нових метода рада, употреба 

наставних средстава, огледни часови...)  

2) Ментор по исказаној потреби, 

присуствује часовима/ активности  

приправника 

1) Ментор, заједно с приправником, 

анализира педагошке ситуације 

 

је
д

ан
ае

ст
и

 

1) Ментор у сарадњи са секретаром школе 

упознаје приправника са следећим актима:  

-Устав Републике Србије  

-Закон о основама система образовања и 

васпитања  

-Закон о раду  

-Правилници уз Закон о средњим школама  

1) Ментор организује разговор 

приправника на тему праћења 

напредовања и оцењивања ученика  

2) Ментор упућује приправника у 

примену прописа из области 

образовања и васпитања (Закони, 

правилници...) 

 



 

 

 

УЧЕНИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ШКОЛИ 

 

Програм рада одељенских заједница 

 

У школи функционише 10 одељењских заједница. У оквиру одељењских заједница 

разматрају се питања од значаја за одељење у целини, групу ученика или појединачног 

ученика у вези са реализовањем наставног процеса, додатне подршке, васпитног рада.  

Подршку раду одељењске заједнице пружа одељењски старешина, али и директор и 

стручни сарадник, психолог. У одељењским заједницама развијају се социјалне вештине, 

функционисање у оквиру колектива, толеранција, солидарност, подстиче се 

кооперативно учење, пружање помоћи и подршке ученицима који имају потребу за тим, 

развија другарство. Одељењска заједница 7,8,9,10. разреда  и ученика који су завршили 

општеобразовну наставну („слободњаци“) бира три своја представника за Ученички 

парламент школе. 

  

-Статут школе  
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1) Ментор у сарадњи са педагошко-

психолошком службом упознаје 

приправника са следећим темама:  

-годишњи план програм рада школе 

 -наставни планови и програми  

-педагошка документација  

-рад стручних органа школе  

-образовна постигнућа ученика  

- оцењивање ученика 

 -комуникација са ученицима  

-послови одељењског старешине  

-сарадња са родитељима  

2) Ментор помаже приправнику око избора 

и припреме часа/ активности за полагање у 

школи 

1) Ментор организује разговор 

приправника на тему праћења 

напредовања и оцењивања ученика  

2) Ментор, заједно са приправником, 

анализира разне педагошке ситуације 

итд...  

3) Консултативни рад ментора са 

приправником 
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  1) Ментор подноси извештај 

директору о оспособљености 

приправника за самостално 

извођење образовно-васпитног/ 

образовно-васпитног  рада  



Програм рада Ученичког парламента 

 

Ученички парламент чине по три представника 7,8,9,10. разреда  и представници ученика 

који су завршили општеобразовну наставу, тзв.слободњаци. Чланове парламента бирају 

ученици одељенске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају 

председника и потпредседника. 

Парламент бира два представника ученика који учествују у раду Школског одбора, 

односно, проширеног сазива Школског одбора. 

Програм рада парламента саставни је део годишњег плана рада школе. 

 

Циљ рада Ученичког парламента је старање о поштовању права ученика у школи и 

унапређење квалитета рада школе.  

 

Задаци рада Ученичког парламента су: 

 

1) давање мишљења и предлога стручним органима, Школском одбору, Савету родитеља 

и директору о правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем 

плану рада, Школском развојном плану, Школском програму, начину уређивања 

школског простора, избору уџбеника, слободним и ваннаставним активностима, учешћу 

на спортским и другим такмичењима и организацији свих манифестација ученика у 

школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање; 

2) разматрање односа и сарадње ученика и наставника и стручних сарадника и школског 

етоса; 

3) обавештавање ученика о питањима од посебног значаја за њихово школовање и о 

активностима Ученичког парламента; 

4) активно учешће у процесу планирања развоја школе и у самовредновању рада школе; 

5) предлагање чланова Стручног актива за развојно планирање из реда ученика. 

 

Своје активности Ученички парламент спроводи самостално уз помоћ и подршку 

најкомпетенијих наставника за одређену област, директора, секретара, стручних 

сарадника.  

 

 

ПРОГРАМ ПРУЖАЊА ПОДРШКЕ НОВОУПИСАНИМ 

УЧЕНИЦИМА  
 
ИНФОРМИСАЊЕ РОДИТЕЉА  
 

Родитељ који жели да своје дете упише у Школу за музичке таленте  информише се о 

школи лично или путем информисања на сајту  школе. На тај начин родитељ добија 

информације о: 

 

 О термину и начину организовања пријемног испита у Школи ( термини припреме 

из предмета солфеђо и теорија музике), термини психолошког тестирања, 

термини полагања пријемног испита 

 О начину ( процедури) уписа и потребној документацији за упис ученика у школу 

 Потребној документацији за конкурисање ученика за становање у интернату 

Школе 



 Организацији и функционисању Школе као јединствене и уникатне установе на 

територији Републике Србије ( јединствени наставни план и програм, Школски 

програм ) 

 
ПРИЈЕМНИ ИСПИТ 

 

Сваке школске године Школа организује пријемни испит. Термини и начин 

организовања пријемног испита доступни су заинтересованим родитељима на сајту 

школе ( http://www.talenti.edu.rs/ ). 

 

Кандидати  могу  конкурисати  за  упис  у  припремни  разред,  1.  разред  или  неки  виши  

разред,  уколико  су  музичко  образовање  похађали  и  раније. 

 

Родитељ на сајту преузима формулар пријавног листа, попуњава га и шаље стручној 

служби (psiholog@talenti.edu.rs ). У договору са стручном службом одређује се датум и 

време пријема ученика и родитеља за :  

 

 припрему за пријемни испит ( час припреме из солфеђа са настaвницом Иреном 

М. Милошевић); 

 психолошко тестирање ( стручни сарадници/ психолози: Ивана Ћирић и Јасна М. 

Стојановић); 

 разговор родитеља са васпитачима (Марина Ђорђевић , Гордана Радуловић, Дејан 

Ђорђевић, Горан Николић, Александра Вулић); 

 

На основу психолошког тестирања, разговора са кандидатом и родитељима стручни 

сарадници/психолози пишу извештаје и достављају их директору и председнику 

Стручног већа за инструменталне и теоријске музичке предмете. 

Кандидат у пратњи родитеља долази у Школу на полагање пријемног испита.  

 

За  упис  у  припремни  или  први  разред пријемни  испит  се  састоји  од  тестирања  

основних  музичких  способности  од  стране  наставника  теоретске  наставе, а у 

присуству наставника инструменталне наставе. 

За  упис  у  неки  од  виших  разреда пријемни  испит  се  састоји  из  два  дела:  теоретског  

и  практичног. 

Теоретски  део  пријемног  испита  подразумева  проверу  знања  теоретског  градива  из  

претходно  завршеног разреда  кандидата. 

Практични  део  пријемног  испита  подразумева  проверу  знања  практичног  градива  

(испитног  или  другог  савладаног  програма  из  главног  предмета)  из  претходно  

завршеног разреда  кандидата. 

 

Резултати пријемног испита оглашавају се путем сајта школе. 

 

УПИС 

 

У за то предвиђеном року ( рок за упис ученика налази се на сајту Школе) родитељ 

ученика попуњава захтев за упис ученика код секретара установе. На основу Захтева за 

упис у нашу школу, секретар шаље школи из које ученик долази (уколико је дете већ 

http://www.talenti.edu.rs/
mailto:psiholog@talenti.edu.rs


похађало школу), Захтев за издавање преводнице. Врши се увид у ђачку књижицу или 

сведочанство. 

 

ПРИЈЕМ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ УЧЕНИКА У РАЗРЕД ОПШТЕОБРАЗОВНЕ И 

МУЗИЧКЕ НАСТАВЕ 

 

Стручни сарадник Школе за музичке таленте  контактира стручног сарадника школе из 

које дете долази ради информисања о ученику (педагошки профил/успех, владање, 

специфичности у учењу и владању ученика).  

 

У складу са узрастом детета и завршеним разредом на општеобразовној и музичкој 

настави новоуписани ученик се распоређује у одређени разред општеобразовне, односно, 

музичке наставе . 

 

До почетка школске године ученици од 4. до 10. разреда се распоређују по класама, 

камерним ансамблима,  малом или великом оркестру (у зависности од узраста).  

Ученици припремног као и ученици првог, другог и трећег разреда распоређују се у 

оркестрић, хорић.  

 
ПЛАН ПРАЋЕЊА АДАПТАЦИЈЕ НОВОПРИДОШЛИХ УЧЕНИКА 

 

Одељенски/разредни старешина 

 

Одељенски старешина уводи ученика у разред, представља га осталим ученицима и 

додељује ученика од поверења са којим ће нов ученик седети (вршњачка помоћ). 

Истог дана (изузетно исте недеље) одељенски старешина ће одржати ЧОС на коме ће се 

ученици упознати што боље, а одељенски старешина подстицати прихватање новог 

ученика.  

Предметни наставници ће обавештавати одељенског старешину о напредовању ученика 

из појединих предмета и реаговати у складу са испољеним понашањем/резултатима 

учења ученика.   

 

Одељенски старешина  прати  постигнућа ученика на часу, понашање на одмору, у 

ваннаставним активностима.  

 

Одељенски старешина упућује ученика код стручног сарадника на саветодавни разговор 

једном недељно/у складу са потребама ученика.  

 

Уколико новоуписани ученик испољи тешкоће у прилагођавању (напредовање, 

понашање ученика на општеобразовној/ музичкој настави) , одељенски старешина на 

општеобразовној/музичкој настави предузима следеће мере: 

 

 информише родитеље  

 разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и 

могућностима превазилажења, по потреби укључује стручног 

сарадника/психолога и /или васпитача; 

 евидентира испољене тешкоће и предлаже мере за превазилажење истих; 

 прати ефекте предузетих мера;  

 



Одељенски старешина  прати адаптацију новоуписаног ученика и о томе извештава 

Педагошко веће и Тим за подршку. 

 

Васпитач 

 

Васпитач у чијој се васпитној групи ученик налази: 

 

-  додељује собу у којој ће ученик боравити и упознаје га са другим станарима собе; 

- упознаје ученика са кућним редом дома ( време за устајање, време за обедовање, 

одлазак на спавање, време одређено за изласке) 

-  упознаје ученика са правилима понашања у дому и кућним редом дома 

-  упознаје родитеља са кућним редом и правилима понашања у дому 

 

Уколико новоуписани ученик испољи тешкоће у прилагођавању на интернатски живот 

васпитач групе предузима следеће мере: 

 

 информише родитеље; 

 разговара се са учеником о тешкоћама у прилагођавању, узроцима и 

могућностима превазилажења, по потреби укључује стручног 

сарадника/психолога и /или васпитача; разредног/одељенског старешину 

 евидентира испољене тешкоће и предлаже мере за превазилажење истих; 

 прати ефекте предузетих мера;  

 

Васпитач прати адаптацију новоуписаног ученика и о томе извештава Педагошко веће и 

Тим за подршку. 

На крају првог месеца по доласку новог ученика, одељенски старешина/васпитач групе 

ће Тиму за пружање подршке новим ученицима поднети извештај о активностима које је 

реализовао, личном проценом о степену адаптације ученика као и препорукама за даљи 

рад са учеником.  

На седницама класификационог периода, одељенски старешина и васпитач групе 

извештава о прилагођености ученика и ако је то потребно предлаже даље мере и 

примењују их. 

Код педагошко-инструктивног рада стручних сарадника и директора школе, посебна се 

пажња обраћа на новоуписане ученике. Тим за подршку чине: директор, помоћник 

директора, васпитач групе, разредни старешина на музичкој и општеобразовној настави, 

стручни сарадници/психолози. 
 

 

 

ПРОГРАМ ПОДРШКЕ НАСТАВНИЦИМА / ВАСПИТАЧИМА / 

СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА  КОЈИ  ПРВИ ПУТ СТУПАЈУ У РАДНИ 

ОДНОС У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ У ЋУПРИЈИ 

 
Овим програмом  прецизно су дефинисана задужења запослених у Школи за музичке 

таленте у процесу адаптације новозапослених наставника / васпитача / стручних 

сарадника. 



Д
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На првој наредној седници наставничког већа директор представља 

новог наставника/васпитача/стручног сарадника (у даљем тексту: 

новозапосленог) колективу (основни подаци о запосленом, ранија 

радна искуства, предмет који предаје и друга задужења). 

Из реда запослених одређује особу која ће пружити додатне 

информације, подршку ( ментор или друга особа из реда 

наставничког већа) новозапосленом. 

С
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Новозапослени  потписује уговор о раду; 

Новозапослени  потписује уговор о недељном задужењу (Решење о 

четрдесетосатној радној недељи) 

Уколико новозапослени  има статус приправника , додељује му се 

ментор у року од 15 дана од дана потписивања уговора о раду 

(детаљније у Програму увођења приправника у посао)  

Упознавање новозапосленог са управом школе и пословима које 

обављају. 
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Узима потребне податке о новозапосленом и убацује у базу података 

запослених у Школи (број жиро рачуна у банци .....) 

Упознаје новозапосленог о начину обрачунавања и исплате личног 

дохотка (динамика исплаћивања) 
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Упознаје  наставника са карактеристикама ученика (уколико 

наставник предаје главни предмет/ инструмент) 

Упознаје новозапосленог са разредним старешином на 

општеобразовној и музичкој настави за разреде у којима предаје. 

Упознаје новозапосленог са начином вођења школске документације 

(глобални и оперативни планови, дневник рада , педагошка свеска, 

портфолио запосленог) 

Новозапосленом даје смернице за израду педагошких мишљења 

ученика која се два пута годишње достављају родитељима ученика;  



Уколико новозапослени обавља посао стручног сарадника у школи, 

упознаје га са начином вођења документације стручног сарадника 

(Дневник рада стручног сарадника, Досије ученика, рад у стручним 

органима, активима, тимовима и све остале послове из Правилника о 

програму свих облика  рада стручних "Просветни гласник", бр. 

5/2012. 

Упознаје новозапосленог са: наставним планом и програмом Школе 

за музичке таленте и Школским програмом, Годишњим планом рада; 

Упознаје новозапосленог са  организацијом образовно- васпитног 

рада у школи  

Упознаје новозапосленог са интерним актима школе (Правилником о 

понашању и облачењу , Правилником о материјалној  и 

дисциплинској одговорности запослених; Правилник о испитима ; 

Правилник о избору ђака генерације; Правилник о друштвено-

корисном, односно, хуманитарном раду у Школи за музичке 

таленте); 
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Упознаје  наставника са  ученицима / разредом (разредима) којима 

предаје; 

Прва три месеца редовно (једанпут  недељно) сарађује са 

новозапосленим наставником и информише се о образовно-

васпитном раду новозапосленог као и о раду , напредовању и 

понашању ученика у разреду; 

По потреби се укључује у решавање ситуација на релацији 

наставник-ученик, наставник- родитељ  и предлаже мере за њихово 

побољшање; 
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Уколико је новозапослени наставник на општеобразовној настави и 

члан Стручног већа за општеобразовне предмете , председник 

стручног већа упознаје новозапосленог о начину рада и 

надлежностима овог већа као и о обавезама новозапосленог. 
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Уколико је новозапослени наставник на музичкој настави и  члан 

Стручног већа за теоријске и инструменталне и теоријске музичке  

предмете , председник стручног већа упознаје новозапосленог о 

начину рада и надлежностима овог већа, као и о обавезама 

новозапосленог. 



 
ЛИСТА КОРИШЋЕНИХ УЏБЕНИКА И ДРУГЕ ЛИТЕРАТУРЕ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ НАСТАВНИХ ПРЕДМЕТА НА МУЗИЧКОЈ НАСТАВИ 

 

 

Разред 

                        

Назив уџбеника, литературе 

 

Главни предмет/инструмент- ВИОЛИНА 

1. разред Школе – К. Родионов, М. Гарлицки, Ш. Сузуки, Д. Марковић, 

Љ.Степановић, Хрестоматија – свеска 1 

Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев 

Етиде – Н. Бакланова, К. Родионов, Р. Гарлицки, А. Јаншинов, 

Гњесина-Витачек, К. Фортунатов, Ф. Волфарт, Х. Сит, Ш. Данкла 

Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ш. Данкла, Б. Барток, К. 

Родионов, М. Гарлицки, Н. Бакланова, А. Комаровски 

2. разред 

 

 

 

 

 

Школе – К. Родионов, М. Гарлицки, Ш. Сузуки, Д. Марковић, Љ. 

Степановић, Хрестоматија – свеска 1 

Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев 

Етиде – Н. Бакланова, К. Родионов, Р. Гарлицки, А. Јаншинов, 

Гњесина-Витачек, К. Фортунатов, Ф. Волфарт, Х. Сит, Ш. Данкла 

Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ш. Данкла, Ш. Берио, Б. 

Барток, К. Родионов, М. Гарлицки, Н. Бакланова, А. Комаровски 

Концерти – С. Мах, М. Кравчук, Џ. Перлман, Ф. Зајц, А. Хубер, О. 

Ридинг,  Ф. Кихлер, Л. Портноф, П. Есек, А. Комаровски, П. Николић 

3. разред Школе – О. Шевчик, Х. Шрадик, Хрестоматија – свеска 2; 

Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев; 

Етиде – Н. Бакланова, К. Родионов, М. Гарлицки, А. Јаншинов, Ф. 

Волфарт, Х. Сит, Ш. Данкла, Ш. Берио, Ф. Рис...; 

 

К
о
о
р
д
и

н
ат

о
р
 в

ас
п

и
тн

е 
сл

у
ж

б
е 

Упознаје новозапосленог са васпитном службом (запосленима, 

организацијом васпитног рада, начину сарадње и надлежностима) 

Упознаје га са начином вођења документације васпитача (Дневник 

рада васпитача, Досије ученика, Књига дежурстава..) 

Упознаје новозапосленог са Правилником о животу и раду у дому и 

Кућним редом дома; 

Упознаје новозапосленог са Правилником о материјалној и 

дисциплинској одговорности ученика и корисника услуга дома 

Упознаје новозапосленог о начину рада Педагошког већа и 

надлежностима овог већа, као и о обавезама новозапосленог. 



Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. Сенаје, Л. Бокерини, 

З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д. 

Шостакович, Н. Бакланова, А. Комаровски...; 

Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. 

Ђеминијани, Г. Ф. Хендл,  Г. Ф. Телеман...; 

Концерти – Ф. Зајц, А. Хубер, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Л. Портноф, П. 

Есек, А. Комаровски, А. Вивалди 

4. разред Школе – О. Шевчик, Х. Шрадик, Хрестоматија – свеска 2; 

Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев; 

Етиде – Ф. Волфарт, Х. Сит, Х. Кајзер, Ж. Ф. Мазас, Б. Кампањоли, 

Ш. Данкла, Ш. Берио, П.Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим...; 

Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. Сенаје, Ј. С. Бах, Г. 

Ф. Хендл, Л. Бокерини, З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, Б. Барток, С. 

С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, Н. Бакланова...; 

Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. 

Ђеминијани, Г. Ф. Хендл, Г. Ф. Телеман...; 

Концерти – А. Хубер, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Л. Портноф, А. 

Комаровски, Ж. Б. Аколај, А. Вивалди, Ђ. Тартини 

5. разред Школе – О. Шевчик, Шрадик, Хрестоматија – свеска 3; 

Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев, Ј. Гиљелс, К. Флеш; 

Етиде – Ф. Волфарт, Х. Сит, Х. Кајзер, Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, Б. 

Кампањоли, Ш. Берио, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим...; 

Комади – Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, Ж. Б. Сенај, Ј. С. Бах, Г. 

Ф. Хендл, Л. Бокерини,  Ф. Шуберт, Л. В. Бетовен, Ф. Менделсон, Х. 

Вијењавски, Х. Вијетан, З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, П. Сарасате, 

Ф. Крајслер, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович...; 

Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. 

Ђеминијани, Ђ. Тартини, Г. Ф. Хендл, Ј. С. Бах, Г. Ф. Телеман...; 

Концерти – А. Комаровски, Ж. Б. Аколај, А. Вивалди, Ђ. Тартини, Ј. 

С. Бах, Ј. Хајдн, Д. Кабалевски 

6.разред Школе – О. Шевчик, Шрадик, Хрестоматија – свеска 3; 

Скале – А. Григорјан, И. Гржимали, С. Коргујев, Ј. Гиљелс, К. Флеш 

Етиде – Х. Сит, Х. Кајзер, Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, Б. Кампањоли, Ш. 

Берио, П. Гавињије,  Ф. Фиорило, Ј. Јоахим 

Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен; Ф. Менделсон, Р. Шуман, Х. 

Вијењавски, Х. Вијетан, З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, П. Сарасате, 

Ф. Крајслер, Б. Барток, С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. 

Хачатурјан 

Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Д. Скарлати, Ф. Верачини, Ф. 

Ђеминијани, Ђ. Тартини, Г. Ф. Хендл, Ј. С. Бах, Г. Ф. Телеман 

Концерти – Ј. С. Бах, Ј. Хајдн, Д. Кабалевски, В. А. Моцарт, М. Брух, 

Х. Вијењавски, Е. Лало 

7. разред Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...; 

Етиде – Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим, 

П. Роде, Донт, К.Мострас, А. Јампољски, Х. Вијењавски 

Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. 

Шуман, Х. Вијењавски; Х. Вијетан, Ш. Берио, П. И. Чајковски, Ј. 

Брамс, А. Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. Форе, Ф. Крајслер, 

С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан 

Ј. С. Бах – Соло сонате и партите; 



Сонате –Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Л. В. Бетовен 

Концерти – В. А. Моцарт, Ф. Менделсон, М. Брух, Х. Вијењавски, Х. 

Вијетан, Е. Лало, К. Сен-Санс, С. С. Прокофјев, А. Хачатурјан 

8. разред Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...; 

Етиде – Р. Кројцер, Ж. Ф. Мазас, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим, 

П. Роде, Ј. Донт, К. Мострас, А. Јампољски, Х. Вијењавски 

Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. 

Шуман, Х. Вијењавски; Х. Вијетан, Ш. Берио, П. И. Чајковски, Ј. 

Брамс, А. Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. Форе, Ф. Крајслер, 

С. С. Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан 

Ј. С. Бах – Соло сонате и партите 

Сонате – Ј. Хајдн, В. А. Моцарт, Ф. Шуберт, Л. В. Бетовен 

Концерти – В. А. Моцарт, Ф. Менделсон, М. Брух, Х. Вијењавски, Х. 

Вијетан, Е. Лало, К. Сен-Санс, С. С. Прокофјев, А. Хачатурјан 

9. разред Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...; 

Етиде – Р. Кројцер, П. Гавињије, Ф. Фиорило, Ј. Јоахим, П. Роде, Ј. 

Донт, К. Мострас, А. Јампољски, Х. Вијењавски, Н. Паганини 

Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. 

Шуман, Х. Вијењавски; Х. Вијетан, П. И. Чајковски, Ј. Брамс, А. 

Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. Форе, Ф. Крајслер, С. С. 

Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А. Хачатурјан 

Ј. С. Бах – Соло сонате и партите 

Сонате – Л. В. Бетовен, Ј. Брамс, Р. Шуман, Е. Григ, Г. Форе, С. 

Франк, К. Дебиси, М. Равел); 

Концерти – В. А. Моцарт, Ф. Менделсон, М. Брух, Х. Вијењавски, Х. 

Вијетан, Е. Лало, К. Сен-Санс, С. С. Прокофјев, А. Хачатурјан 

10.разред Скале – Ј. Гиљелс, К. Флеш...; 

Етиде – каприси –П. Роде, Ј. Донт, К. Мострас, Х. Вијењавски, Н. 

Паганини 

Комади – Ф. Шуберт, Л. в. Бетовен, Н. Паганини; Ф. Менделсон, Р. 

Шуман, Х. Вијењавски; Х. Вијетан, П. И. Чајковски, Ј. Брамс, А. 

Дворжак, П. Сарасате, К. Сен-Санс, Г. Форе, Ф. Крајслер, С. С. 

Прокофјев, Д. Д. Шостакович, А.Хачатурјан 

Домаћи композитор – П. Стојановић, К. Манојловић, Ј. Славенски, В. 

Мокрањац, В. Перичић, Д. Радић, Д. Деспић, С. Рајичић 

Ј. С. Бах – Соло сонате и партите 

Сонате –Ј. Брамс, Р. Шуман, Е. Григ, Г. Форе, С. Франк, К. Дебиси, 

М. Равел, С. С. Прокофјев, Р. Штраус, Е. Вила-Лобос...) 

Концерти – В. А. Моцарт, Л. В. Бетовен, Ф. Менделсон, Н. Паганини, 

М. Брух, Х. Вијењавски, Х. Вијетан, Е. Лало, К. Сен-Санс, П. И. 

Чајковски, А. Дворжак, Ј. Сибелиус, С. С. Прокофјев, Д. Д. 

Шостакович, А. Хачатурјан, И. Стравински 

Главни предмет/инструмент - ВИОЛА 

1. разред Школе – М. Гарлицки, К. Родионов, А. Григорјан, Ш. Сузуки, Љ. 

Степановић; Хрестоматија – свеска 1;  – К. Родионов, К. Фортунатов, 

М. Гарлицки, А. Комаровски, А. Јаншинов, Н. Бакланова, Е. Гјесина, 

О. Шевчик, Д. Марковић, П. Стојановић, П. Николић, Љ. Степановић, 

Л. Миранов, Ш. Сузуки 

2. разред Школе – М. Гарлицки, К. Родионов, А. Григорјан, О. Шевчик, Х. 

Шрадик, Ш. Сузуки, Љ. Степановић; Хрестоматија – свеска 1; 



К. Родионов, К. Фортунатов, М. Гарлицки, А. Комаровски, А. 

Јаншинов, Н. Бакланова, Е. Гјесина, Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, В. А. 

Моцарт, О. Шевчик, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Ф. Волфарт, С. Мах, Л. 

Портноф, А. Хубер, Д. Марковић, П. Стојановић, П. Николић, Љ. 

Степановић, Л. Миранов, Ш. Сузуки   

3. разред Школе – Григорјан, О. Шевчик, Х. Шрадик; Хрестоматија – свеска 1,  

Хрестоматија – свеска 2; 

К. Родионов, А. Комаровски, А. Јаншинов, Н. Бакланова, Д. 

Кабалевски, Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, Ж. Обер, А. Вивалди, А. Корели, 

Ј. Б. Бах, Г. Ф. Телеман, В. А. Моцарт, О. Ридинг, Ф. Кихлер,  Ф. 

Волфарт, Ф. Рис, Ж. Ф. Мазас, Х. Кајзер, Л. Портноф, Г. Есек, А. 

Хубер, З. Фибих, Д. Марковић, П. Стојановић, Б. Барток… 

4. разред Школе – Григорјан, О. Шевчик, Х. Шрадик; Хрестоматија – свеска 2; 

А. Комаровски, Н. Бакланова, Д. Кабалевски, Ж. Б. Лили, Ж. Ф. Рамо, 

Ж. Обер, Ж. Б. Сенаје, А. Вивалди, А. Корели, Ф. Верачини, Ф. 

Ђеминиани, Ј. С. Бах, Г. Ф. Телеман, Д. Скарлати, В. А. Моцарт, Ј. 

Хајдн, О. Ридинг, Ф. Кихлер, Ф. Волфарт, Ф. Рис, Ж. Ф. Мазас, Х. 

Кајзер, Л. Портноф, А. Хубер, З. Фибих, Ш. Данкла, Ш. Берио, Д. 

Марковић, П. Стојановић, Д. Д. Шостакович, Б. Барток 

5. разред Школе – О. Шевчик, Шрадик, К. Флеш, Г. Березуков; 

Р. Кројцер, С. Гргић, Ф. Абел, М. Франк, Х. Е. Кајзер, Ј. В. Каливода, 

Х. Фергусон, Целтер, А. Б. Бруни, Фрескобалди, П. Клингел, Корели, 

П. Нардини, Б. Марчело, Вивалди, Телеман, Л. Фирке, Г. Ф. Хендл, 

М. Маре, Глиер, Фиоко, И. Хандошкин, Шуберт, Ж. Ф. Рамо, А. 

Корели, Л. Бокерини, Вивалди, Валентини, Р Ф. Менделсон, К. М. 

Вебер... 

6. разред Школе – О. Шевчик, Шрадик, К. Флеш, Г. Березуков; 

Р. Кројцер, Ј. Ф. Мазас, С. Гргић, Ф. Абел, Целтер, А. Б. Бруни, Ф.  

Херма Ј. Палашко, Рола, Фрескобалди, Х. Сит, П. Клингел,  

Корели, П. Нардини, Б. Марчело, Вивалди, Телеман, Л. Фирке,  

Давид, Фукс, Г. Ф. Хендл, М. Маре, Глиер, Фиоко, И. Хандошкин,  

Шуберт, Ј. К. Бах, Ж. Ф. Рамо, А. Корели, Л. Бокерини, Валентини,  

Р Ф. Менделсон, К. М. Вебер ... 

7. разред Школе – О. Шевчик, Шрадик, К. Флеш; 

Ј. С. Бах, Р. Кројцер, А. Б. Бруни, Ф. Херман, Ј. Палашко, Рола, 

Фрескобалди, Х. Сит, П. Клингел, Корели, П. Нардини, Б. Марчело, 

Вивалди, Телеман, Л. Фирке, С Рахмањинов, Ф. Бенда, П. И. 

Чајковски, Давид, Фукс, Г. Ф. Хендл, Хајдн, Х. Екле, М. Маре, Глиер, 

Фиоко, К. М. Вебер, И. Хандошкин, Шуберт, Ј. К. Ванхал, Ј. К. Бах, 

Ж. Ф. Рамо, А. Корели, Л. Бокерини, Валентини, Р Ф. Менделсон, Ј. 

Брамс, Г. Форе, Ф. Крајслер 

8. разред Ј. С. Бах, Р. Кројцер, Ј. Донт, А. Б. Бруни, Данкла, Ј. Палашко, Рола, 

А. Хофмајстер, Б. Кампањоли, М. Брух, Фрескобалди, Р. В. Вилијамс, 

Х. Сит, П. Клингел, Корели, П. Нардини, Б. Марчело, Вивалди 

Телеман, Флектон, Х. Екле, А. Дворжак, Дитердорф, Л. Фирке, Ј. К. 

Вануда, С Рахмањинов, Ф. Бенда, П. И. Чајковски, Давид, Фукс, Г. Ф. 

Хендл, Хајдн, М. Глинка, Моцарт, Х. Екле, К. Штамиц, Л. Бокерини, 

Валентини, Р Ф. Менделсон, Ј. Брамс, Г. Форе, Ф. Крајслер... 

9. разред Ј. С. Бах, П. Роде, Р. Кројцер, Ј. Донт, Данкла, Ј. Палашко, Рола, А. 

Хофмајстер, П. Ровели, Б. Кампањоли, Ф. Херман, М. Брух, 



Фрескобалди, С Рахмањинов, Ф. Бенда, П. И. Чајковски, Л. В. 

Бетовен, Давид, Фукс, Хендл, Хајдн, Шуберт, Шостаковић, П. 

Хиндемит, А. Глазунов, М. Глинка, Х. Екле, Б. Мартину, С. Форсајт, 

К. Штамиц, Давид, Л. Бокерини, Валентини, Домжалицки, Р Ф. 

Менделсон, Р. Шуман, Ј. Брамс, Г. Форе, Ф. Крајслер 

10. разред Ј. С. Бах, П. Роде, Ј. Донт, Н. Паганини, Данкла, Ј. Палашко, Рола, 

Анколети, А. Хофмајстер, П. Ровели, М. Вије, Б. Кампањоли, Ф. 

Херман, М. Брух, П. Хиндемит, С. Тањејев, К. М. Вебер, А. Глазунов, 

М. Глинка, Ј. Н. Хумел, Х. Екле, Б. Мартину, С. Форсајт, К. Штамиц, 

Давид, В. Волтон, Л. Бокерини, Валентини, Домжалицки, Р. Ф. 

Менделсон, Р. Шуман, Ј. Брамс, Г. Форе, Ф. Крајслер... 

Главни предмет/инструмент - ВИОЛОНЧЕЛО 

1. разред Косман – вежбе за леву руку; 

Избор етида за 1. Разред –Р. Мац, М. Симиц, Антал; 

Кратки комади уз клавирску пратњу – Р. Мац – Хрестоматија , Сузуки 

–кратки комади 

2. разред Косман – вежбе за леву руку; 

Избор етида – Р. Мац , С Ли , М. Симић, Р. Сапожњиков, С. Каљанов; 

Комади уз клавирску пратњу –М. Нађ – Хрестоматија, Кратки комади 

– Р. Полански, П. Романчук 

Волчков – варијације, Ј. Б. Бревал – кончертино 

3. разред Техничке вежбе – Б. Косман, Мардеровски, Р. Мац; 

Етиде – Мац , Ли , Каљанов , Сапожњиков , Ј. Ф. Доцауер; 

Комади – М. Нађ, Хрестоматија, Полански – комади; 

Соната – Р. Мац : Соната да камера ; 

Кончертино – Ј. Б. Бревал (Це-дур, Де-дур). 

4. разред Техничке вежбе – Б. Косман, Мардеровски – Прелази и положаји; Р. 

Мац – увод у свирање на палчанику; 

Етиде – Р. Мац, С. Ли, Р. Сапожников, С. Каљанов, Л. Мардеровски, 

Ј. Ф. Доцауер, Ј. Л. Дипор; 

Комади, свите, сонате – Р. Мац – свита Це-дур, Соната у старом стилу, 

Хук – соната, Б. Марчело – соната, Сквир – Тарантела, Г. Голтерман 

– каприс, Ј. Бревал – Кончертино Еф-дур, 

Г. Бодио – кончертино Це-дур 

5. разред Техничке вежбе –Б. Косман – вежбе за прсте кроз позиције и 

двогласи, Р. Мац – Прелази и положаји и увод за свирање на 

палчанику, Мардеровски –Позиције и прелази, М Фејар – Вежбе за 

палац позицију; 

Етиде – Р. Мац 30 етида, С. Ли 40 етида, Доцауер, I и II свеска, 

Каљанов, Мардеровски, избор етида; 

Комади –Ф. Делин – Хрестоматија, 2.свеска, М Нађ – комади са 

клавиром III свеска; 

Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Б. Марчело, Б. Ромберг... 

Концерти – А. Вивалди, К. Мони, Ј. Кленгел, Г. Голтерман. 

6. разред Техничке вежбе – С. Каљанов – Техника виолончела, скале, арпеђа и 

интервали, Сапожњиков – терце,сексте и октаве, Шевчик – Вежбе за 

десну руку; 

Етиде – Р. Мац – 30 етида, С. Ли – Избор етида оп. 31, Ј. Ф. Доцауер 

– I и II свеска, Ф. Грицмахер – I свеска; 



Комади – П. Романчук –Комади са клавиром, Колијер – 15 

композиција са клавиром, Ј. С. Бах – I свита... 

Сонате – А. Вивалди, А. Корели, Б. Марчело... 

Концерти – А. Вивалди, Г. Голтерман, Ј .К. Бах, Ј. Кленгел. 

7. разред Техничке вежбе – Б. Косман: вежбе за трилер, С. Каљанов – техника 

виолончела, Шевчик – вежбе задесну руку, Р. Сапожњиков – терце, 

сексте и октаве; 

Етиде: Ф. А. Кумер, Мерк, Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Ф. Грицмахер 

...  

Комади: С. Санс – Лабуд, Ј. С. Бах – Ариозо, Д. Попер – Гавота, 

Мазурка,Чајковски – Ноктурно, В. Мокрањац – Стара песма... 

Ј. С. Бах – Соло свите (најмање 2 става); 

Сонате: А. Вивалди, Б. Марчело (Це-дур), Г. Б. Самартини (Ге-дур), 

Г. Ф. Хендл (ге-мол)... 

Концерти: Ј. Кленгел (Це-дур), Ф. Голтерман (Но.4), А. Вивалди (це-

мол), Г. Тартини (Де-дур)... 

8. разред Техничке вежбе: С. Каљанов, М. Фејар, Б. Косман, Р. Сапожњиков, О. 

Шевчик... 

Етиде: Д. Попер , Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Ф. Грицмахер, А. 

Франком... 

Комади: Ј.С.Бах, Л. Бокерини, Ф. Купрен, С. Рахмањинов, Г. Форе... 

Ј. С. Бах – Соло свите; 

Сонате: А. Вивалди, А. Корели, Цервето, А. Ариости, Л. Бокерини... 

Концерти: Ј. К. Бах (е-мол), Ј. Хајдн (Де-дур –мали), Ј. Кленгел (а-

мол), Б. Ромберг (Де-дур), Ц. Штамиц (а-мол). 

9. разред Етиде: Д. Попер, А. Франком, Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Ф. 

Грицмахер, Ц. А. Пиати... 

Комади: Г. Форе, Е. Гранадос, А. Глазунов, П. Коњовић, Д. Деспић, 

Д. Попер, Брух... 

Сонате: Л.Бокерини (Ге-дур), Екле (ге-мол), А. Ариости (е-мол)... 

Концерти: А. Вивалди (це-мол), Б. Ромберг (е-мол), Л. Бокерини (Бе-

дур), Давидов (Но.1), Голтерман (Но. 3). 

10. разред Етиде: Ј. Л. Дипор, Ј. Ф. Доцауер, Д. Попер, А. Франком, Ф. 

Грицмахер, Ц. А. Пиати... 

Комади: П. Чајковски, И. Албениз, С. Рахмањинов, Г. Форе, Г. 

Касадо, Д. Попер... 

Ј.С.Бах – Свита, прелудиум и један став из I , II или III свите; 

Сонате: Л. Бокерини (А-дур), Бревал (Ге-дур), Франкер (Е-дур), Л. 

Ван Бетовен... 

Концерти: Л.Бокерини, С. Санс, Е. Лало, Ј. Хајдн, Д. Кабалевски 

Главни предмет/инструмент - КОНТРАБАС 

 

Основни ниво образовања за инструмент контрабас траје 4 године, односно похађају 

га ученици старије узрастне доби, од 10 година. III разред је еквивалент I и II разреду 

на осталим инструментима, односно музичкој настави, када је у питању недељни 

фонд часова. IV разред je еквивалент III и IV разреду на осталим инструментима, 

односно музичкој настави. 

 

3. разред Две дурске скале кроз једну октаву са трузвуком (Еф-дур, Бе-дур) 

Четири етиде (Новосел, Рабат, Штрајхер)  



Четири комада са клавирском пратњом (избор из Хрестоматије) 

Л. Штрајхер- Школа за контрабас I и II свеска 

Етиде- Ф. Рабат, Ј. Новосел, Е. Нани и други 

Комади- Избор из хрестоматије 

4. разред Три дурске скале кроз једну октаву са трозвуком (Ге-дур, Це-дур, 

Де-дур) 

Шест етида (Новосел, Рабат, Штрајхер) 

Четири комада са клавирском пратњом одговараућих техничких 

захтева (избор из Хрестоматије) 

Л. Штрајхер- Школа за контрабас II свеска 

Етиде: Ј. Новосел, Е. Нани, Ф. Симандл 

Комади: Избор из хрестоматије, В. Порадовски, А. Косенко 

5. разред Три скале са трозвуцима кроз једну или две октаве 

Шест етида (Новосел, Ботезини, Симандл, Штрајхер) 

Четири комада са клавирском пратњом (Гејтс, Шпергер, Косенко) 

Л. Штрајхер- Школа за контрабас II и III свеска 

Етиде: Ј. Новосел, Ђ. Ботезини, Ф. Симандл  

Комади: Е. Гејтс, Ј.М. Шпергер, А. Косенко 

6. разред Четири скале, са трозвуцима и доминантним септекордом кроз две 

октаве 

Шест етида :Ботезини, Симандл, Храбе 

Четири комада са клавирском пратњом: Драгонети, Ботезини, 

Новосел  

Два става барокне сонате (Галијар, Марчело, Феш) 

Л. Штрајхер- Школа за контрабас III и IV свеска 

Етиде: Ђ. Ботезини, Ф. Симандл, Ј. Храбе  

Комади: Д. Драгонети, Ђ. Ботезини  

Сонате: И. Галиар, Б. Марчело, В. Де Феш 

7. разред Пет скала, са трозвуцима и доминантним септекордом кроз две 

октаве 

Пет етида различитих техничких проблема (Ботезини, Новосел, 

Храбе, Симандл ) 

Четири комада различитог карактера по избору 

наставника,одговарајуће тежине 

Два става сонате (Галијар, Марчело, Феш) 

Школе: Л. Штрајхер, Ф. Петраки 

Етиде: Ђ. Ботезини, Ј. Храбе. Ф. Симандл, Е. Нани 

Комади: Ј. Новосел, Е. Маденски, Лоренцети 

Сонате: И. Галиар, Б. Марчело, В. Де Феш 

8. разред Шест скала, са трозвуцима и доминантним септекордом кроз две или 

три октаве 

Пет етида различитих техничких проблема(Храбе, Шторх – Храбе, 

Кројцер) 

Три комада различитог карактера по избору наставника,одговарајуће 

тежине 

Једна соната (Феш, Перголези ) 

I став класичног концерта 

Школе: Л. Штрајхер, Петраки 

Етиде: Е. Нани, Шторх-Храбе, Ф. Симандл 

Комади: Ђ. Ботезини. С. Кусевицки, Д. Драгонети 



Сонате: В. Де Феш, Ђ.Б. Перголези, А. Вивалди 

Концерти: В. Пихл, А. Капуци 

9. разред Седам скала, са трозвуцима и доминантним септекордом кроз две 

или три октаве 

Шест етида или каприса (Симандл, Нани, Кројцер) 

Три комада одговарајуће тежине по избору наставника 

Једна соната ( Вивалди, Перголези, Екле) 

I став концерта (Капуци, Пихл) 

Школе: Л. Штрајхер, Петраки  

Етиде: Е. Нани, Шторх-Храбе, Ф. Симандл 

Комади: Ђ. Ботезини. С. Кусевицки, Ш. Решофски 

Сонате: В. Де Феш, Ђ.Б. Перголези, А. Вивалди, Х. Екле 

Концерти: В. Пихл, А. Капуци, Ф.А. Хофмајстер, Д. Драгонети 

10. разред Осам скала, са трозвуцима и доминантним септекордом кроз две или 

три октаве 

Шест етида или каприса (Симандл, Нани, Кројцер) 

Ј.С.Бах – два става из свите 

Три комада одговарајуће тежине по избору наставника 

Једна соната (Вивалди, Перголези, Екле) 

Цео концерт (Капуци, Пихл, Драгонети, Дитерсдорф) 

Школе: Л. Штрајхер, Петраки 

Етиде: Е. Нани, Шторх-Храбе, Ф. Сима 

Комади: Ђ. Ботезини. С. Кусевицки, Ш. Решофски и други 

Сонате: В. Де Феш, Ђ.Б. Перголези, А. Вивалди, Х. Екле 

Концерти: В. Пихл, А. Капуци, Ф.А. Хофмајстер, Д. Драгонети, Ј.К. 

Ванхал, К.Д. фон Дитерсдорф 

 КАМЕРНА МУЗИКА 

1. Квартет-албум ( Hans Sitt)издавач-Peters 

2. Квартет-албум ( Eugen Gruenberg)- издавач Schrimer 

3. Зборник квартета: V.A. Mocart, J. Haydn, L.V. Betoven ;издавач -Peters 

4-6.разред  

  

У току школске године ученик је обавезан да савлада : 

- једна циклична композиција у целини 

- два комада  

Избор програма базирати на лакшим композицијама Вивалдија, 

Хендла, Хајдна, Плејела, Моцарта, Телемана, Бартока... у складу са 

могућностима чланова ансамбла. 

7.разред  Maзaс: Дуeти зa двe виoлинe, Плejeл: Дуeти зa двe виoлинe, Пoпoр: 

Дуeти зa двa чeлa. 

Гудaчки квaртeти зa двe виoлинe, виoлу и виoлoнчeлo (Чajкoвски, 

Шкeрjaнц, Meндeлсoн, Григ, Maц, Мича) 

Стaнић: Aндaнтe 

Г. Ф. Хeндл: Meлoдиja 

Ж. Ф. Рaмo: Гaвoтa 

Вeрaчини: Лaргo 

Кoрeли: Aндaнтe 

Штaмиц, Сeн-Сaнс 

Хајдн: гудачки квартети оп. 64 и оп 74 

Избор из камерног опуса: 

Моцарт, Бетовен, Дебиси, Шостакович, Верди, Бах, Шуберт, 

Дворжак...у складу са могућностима чланова ансамбла. 



У току школске године ученик је обавезан да савлада : 

а) две цикличне композиције у целини 

б) два комада 

8.разред  Стaрoклaсичнe дуo и триo сoнaтe за гудаче: Кoрeли, Лeклeр, Taртини, 

Вивaлди, Лoкaтeли, Хeндл, Сaмaртини, Maрчeлo, Вeрaчини, Teлeмaн, 

Aлбинoни, Ђeминиjaни, Фукс, Пихл, Плејел, Кромер 

Моцарт – Гудaчки квинтет  

Г. Ф. Teлeмaн – Meнуeт 

Штaмиц – Грaвe 

J. Сибeлиjус – Tужни вaлцeр 

Maртину – Aрaбeскa бр. 5 

Д. Скaрлaти – Пaстoрaлa 

П. И. Чajкoвски: Tужнa пeсмa 

X. Сит: Кoмaди зa гудaчки квaртeт 

X. Пeрсл: Квaртeти 

Ф. A. Mичe – Квaртeт Цe-дур 

Хајдн: квартети оп. 64, оп.74... 

Моцарт: милански кавартети 

Избор из камерног опуса Моцарта, Хајдна, Бетовена, Дебисија, 

Шостаковича, Вердија, Баха, Шуберта, Дворжака... у складу са 

могућностима чланова ансамбла. 

У току школске године ученик је обавезан да савлада : 

а) две цикличне композиције у целини 

б) два комада 

9.разред  Сoнaтe зa двa инструмeнтa из eпoхe бaрoкa, прeдклaсицизмa и 

клaсицизмa, сoнaтe и сoнaтинe рoмaнтичaрa (Вивaлди, Кoрeли, 

Пeргoлeзи, Дeл-Aбaкo, Хeндл, Teлeмaн, Maрчeлo, Лoкaтeли, 

Aлбинoни, Глук, К. Ф. E. Бaх, Штaмиц, Шпoр, Meндa, Шубeрт, 

Meндeлсoн....) 

Вивaлди: Сoнaтe зa виoлину и бaсo-кoнтинуo, Сoнaтe зa виолончeлo 

и бaсo-кoнтинуo 

Г. Ф. Teлeмaн: Сoнaтe и Сoнaтинe зa виoлину и бaсo-кoнтинуo  

Г. Ф. Хeндл: Сoнaтe зa виoлину и бaсo-кoнтинуo  

Пaлeстринa: Oсaм ричeркaрa зa чeтири инструмeнтa 

Ф. Купрeн: Maлa свитa зa двe виoлинe и виолончeлo 

Вeрaчини: Сoнaтe зa двe виoлинe и бaсo-кoнтинуo  

Сaмaртини: Сoнaтa E-дур зa двe виoлинe и бaсo-кoнтинуo  

Г. Ф. Teлeмaн: Кoнцeрт зa чeтири виoлинe, Maли кoмaди зa двe 

виoлинe 

Сoнaтa зa чeтири виoлинe  

Кaлмaр: Дивeртимeнто зa двe виoлинe и виолончeлo  

Лекелер : сонате за две виолине  

Кромер : Сонате за две виолине 

Пихл : Дуо сонате  

Плejeл: Дуeти зa двe виoлинe  

Дипoр: Дуeти зa двa виолончeлa  

Дoницeти: Сoнaтa зa виoлину– I стaв  

Избор из камерног опуса Моцарта, Хајдна, Бетовена, Дебисија, 

Шостаковича, Вердија, Баха, Шуберта, Дворжака... у складу са 

могућностима чланова ансамбла.  



У току школске године ученик је обавезан да савлада : 

а) две цикличне композиције у целини 

б) два комада 

10.разред  Г. Ф. Teлeмaн: „Пoљскa” сoнaтa зa виoлину, виoлу и бaсo– кoнтинуo 

Менделсон : гудачки квартети 

Дебиси – гудачки квартет оп 10 

Нaрдини: Гудaчки квaртeти 

Аријага: гудачки квартети 

Хит: „Српски квартет“ 

J. Хajдн: Сoнaтa зa двe виoлиoнe и бaсo-кoнтoнуo, Сoнaтe зa двe 

виoлинe, Сoнaтe зa виoлину и виoлу,  

Aлбрeхтсбeргeр: Сoнaтa зa гудaчки триo, 

Двoржaк –Teрцeт зa двe виoлинe и виoлoнчeлo  

З. Кoдaљ – Интeрмeцo зa гудaчки триo 

Л. Бoкeрини: Квинтeт зa двe виoлинe, виoлу и двa виoлoнчeлa 

Moцaрт: Tри квaртeтa Цe-дур, E-дур и A-дур зa флaуту (виoлину), 

виoлину, виoлу и чeлo 

Избор из опуса Бетовена, Дебисија, Шостаковича, Вердија, Баха, 

Шуберта...  

У току школске године ученик је обавезан да савлада : 

а) две цикличне композиције у целини 

б) два комада 

ОРКЕСТАР 

4-6.разред  А. Корели – Кончерта гроса (избор) 

Г. Ф. Хендл – Кончерта гроса (избор) 

А. Вивалди – Кончерта гроса (избор) 

А. Иванчић – Синфоније (избор) 

Ф. Ђеминијани – Кончерто гросо „Ла Фолиа“ 

Т. Албинони – Симфонија „а Куатро“ (за гудаче) 

Е. Ф. Дал Абако – Концерт за гудаче Оп. 5 бр. 2 

М. Тајчевић – Дивертимента бр. 2 и бр. 3 

Ј. Брамс – Мађарске игре (по избору) 

Л. Соркочевић – Симфоније (избор) 

А. Дворжак – Словенске игре (по избору) 

В. А. Моцарт – Серенада за гудаче, Мала ноћна музика 

Ј. Славенски – Свита за гудаче 

Ц. Данкла – Први соло, Варијације и други комади за соло виолину уз 

пратњу гудачког оркестра 

А. Вивалди – Концерти за виолончело соло уз пратњу гудачког 

оркстра 

Б. Барток – Десет дечијих комада 

Свите разних барокних мајстора и класичара, као и одговарајућа дела 

преткласичних и класичних композирора. 

У току школске године ученик је обавезан да савлада : 

а) једно циклично дело 

б) четири комада 

7-10.разред  А. Моцарт – Дивертимента 

Л. Соркочевић – Симфоније 

А. Корели – Кончерта гроса 

Е. Елгар – Серенада 



А. Дворжак – Серенада 

Ј. Сук – Серенада 

Е. Григ – „ Из Холбергових времена“ 

Б. Бритн – „ Једноставна симфонија“ 

Д. Ерић – „ Картун“ 

Б. Барток, Чајковски, Џоплин, Сибелијус, Рахмањинов – комади. 

У току школске године ученик је обавезан да савлада: 

а) два циклична дела 

б) два комада 

УПОРЕДНИ КЛАВИР 

3.разред  Лествице 

Дурске скале са белих дирки (Це-дур, Ге-дур, Де-дур, А-дур, Е-дур, 

Ха-дур, Еф-дур) у осминама у обиму две октаве, са аутентичном 

каденцом на крају (I, IV, V, I – уски слог) 

Трозвуци (истих тоналитета) симултано и разложено трогласно, кроз 

две октаве паралелно. 

Препоручена литература 
Ј. Кршић – Почетна школа 

Николајев – Почетна школа 

Ј. Кршић – Клавирска читанка за II разред 

Ј. Б. Диверноа оп. 176 

А. Лемоан оп. 37 – лакше; 

Избор лаких композиција (Просвета, Београд) 

Раули – оп.36 и оп. 37 

В. Миланковић – Дечје приче, 25 минијатура за I разред  

Друге композиције одговарајуће тежине. 

Обавезни минимум програма: 

Лествице и трозвуци по програму;  

Најмање 25 композиција из наведеног програма.  

4.разред  Лествице 

Молске лествице кроз две октаве у осминама паралелно, трозвуци у 

малом разлагању и симултано кроз две октаве (а-мол,  де-мол, е-мол, 

ге-мол, це-мол, еф-мол, ха-мол ). 

 

Препоручена литература 
Јела Кршић – Клавирска читанка за други разред; 

Ј. Б. Диверноа – Етиде за клавир, оп. 176-избор;  

Лемоан – Дечје етиде оп.37;  

Сонатине: Ј. Б. Ванхал, Ф. Кулау, Клементи, Л. В. Бетовен и др. 

(урадити у току  године две сонатине, минимум један став); 

В. Миланковић – Дечје приче, 25 минијатура за II разред;  

М. Тајчевић – За младе;  

Ј. С. Бах – Мале композиције за клавир 

Полифоне компиозиције из разних епоха одговарајуће тежине 

Композиције по слободном избору – две до три.  

Обавезни минимум програма: 

Лествице и трозвуци по програму; 

Осам композиција различитог карактера – четири етиде, две 

композиције полифоног стила, два става сонатине и четири комада по 

слободном избору; 



Једноставна клавирска пратња за гудачке инструменте. 

5.разред  Лествице  

Дурске и молске лествице до 5 предзнака кроз три октаве у триолама 

паралелно. Трозвуци у великом разлагању паралелно кроз три октаве;  

Четворозвуци, доминантни и умањени у малом разлагању и 

симултано кроз две октаве.  

Препоручена литература 
Ј. Кршић – Клавирска читанка за трећи разред 

Ј. Б. Диверноа – Етиде за клавир, оп. 176-избор 

Лемоан – Дечје етиде оп.37 

К. Черни – Етиде  оп.84 

Ј. С. Бах – Мале композиције 

Г. Ф. Хендл – Избор композиција 

Избор сонатина (Хајдн, Моцарт, Бетовен) 

В. Миланковић – Дечје приче, 25 минијатура за II разред 

М. Тајчевић – За младе 

Р. Шуман – Албум за младе, оп. 68 (избор)  

Клавирска пратња (избор композиција писаних за гудачке 

инструменте) 

Обавезни минимум програма 
Лествице и трозвуци по програму 

Осам композиција различитог карактера од чега су четири етиде, две 

полифоне композиције и по један став из две различите сонатине 

Клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент  

(две композиције) 

6.разред  Лествице 

Дурске и молске лествице кроз четири октаве у паралелном и 

супротном   кретању у шеснаестинама;  

Трозвуци у великом разлагању кроз 4 октаве паралелно (це-мол, еф-

мол, ге- мол, де-мол, а-мол, е-мол, Ге-дур, Ес-дур, Ас-дур, Фис-дур, 

Гес-дур, Це-дур). 

Препоручена литература 

Јела Кршић – Клавирска читанка за четврти разред 

К. Черни – Етиде  оп. 299, I и II свеска 

Г. Ф. Хендл – Мале композиције или Ј. С. Бах: две полифоне 

композиције (по избору) 

Избор соната и сонатина (Ј. Хајдн, А. Моцарт, Л. Бетовен и др.), два 

става из различитих опуса 

М. Тајчевић – За младе 

Брадач-Храшовец – Мали виртуоз  

Чајковски – оп. 39 

Шуман – Албум за младе, оп. 68 (избор) 

Б. Барток – За децу и Микрокозмос –II свеска 

Ј. Славенски – Игре и песме са Балкана 

С. Рајичић – Свита де-мол 

Клавирска пратња (избор композиција писаних за гудаке 

инструменте) 

Обавезни минимум програма 
Лествице и трозвуци по програму 



 Осам композиција различитог карактера од чега су 2 етиде, две 

полифоне композиције два комада по слободном избору и по један 

став из две различите сонатине или сонате. Ученици који су 

способнији могу урадити две целе сонатине или сонате 

 Клавирска пратња писана за било који гудачки инструмент (две 

композиције). 

СОЛФЕЂО 

Припремни 

разред  

Зорислава М. Васиљевић: Музички буквар, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд. 

Габријела Грујић Гарић : Музичко описмењавање, Завод за уџбенике 

и наставна средства , Београд 

1-6.разред 

 

З. М. Васиљевић – Солфеђо-ритам, I-VI, Нота, Књажевац. 

Б. Поповић: Солфеђо I-VI, Удружење музичких и балетских педагога 

Србије. 

В. Јовановић: Солфеђо I–VI. 

–В. Цветковић и Ј. Михаљица – Солфеђо за први разред 

шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

В. Цветковић и Ј. Михаљица – Солфеђо за други разред 

шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

А. Јовић-Милетић и З. Николић – Солфеђо за трећи разред 

шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић и З. Николић – Солфеђо за четврти 

разред шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд. 

А. Јовић-Милетић, Г. Стојановић, З. Николић – Солфеђо за пети 

разред шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд. 

В. Цветковић и Ј. Михаљица – Солфеђо за шести разред 

шестогодишње основне музичке школе, Завод за уџбенике и наставна 

средства, Београд. 

7-10.разред Солфеђо за први и други разред средње музичке школе, Др 

Зорислава М. Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод 

за уџбенике и наставна средства  Београд, и Издавачка организација 

„Нота“ из Књажевца, 1989.године 

„Cantabile“-први део, Славица Смиљанић Марковић 

Солфеђо за први и други разред средње музичке школе, Др 

Зорислава М. Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод 

за уџбенике и наставна средства  Београд, и Издавачка организација 

„Нота“ из Књажевца, 1989 

„Cantabile“-дрви део, Славица Смиљанић Марковић 

 

Солфеђо за трећи и четврти разред средње музичке школе, Др 

Зорислава М. Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод 

за уџбенике и наставна средства  Београд, и Издавачка организација 

„Нота“ из Књажевца, 1989 

Солфеђо за други и трећи разред  средње музичке школе Владимир 

Јовановић, „Нота“ Књажевац 



Солфеђо за четврти разред средње музичке школе, Др Зорислава М. 

Васиљевић, Мирјана Ћалић, мр Ивана Дробни, завод за уџбенике и 

наставна средства  Београд, и Издавачка организација „Нота“ из 

Књажевца, 1989 

Солфеђо за четврти разред  средње музичке школе Владимир 

Јовановић, „Нота“ Књажевац 

Solfeggio Cantati, Lazzari 

ТЕОРИЈА МУЗИКЕ 

6.разред И. Дробни, З.М. Васиљевић: Теорија музике, Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд. 

М.Тајчевић – Основе теорије музике. 

Д. Деспић – Теорија музике, Завод за уџбенике и наставна средства, 

Београд. 

В. Јовановић – Теорија музике, Креативни центар, Београд. 

7.разред Дејан Деспић-Теорија музике за седми разред Завод за уџбенике и 

наставна средства, Београд. 

МУЗИЧКИ ИНСТРУМЕНТИ 

7.разред „Музички инструменти” Дејан Деспић, издавач Завод за уџбенике и 

наставна средства Београд, Нови Сад и „Нота” Књажевац 

 

ХАРМОНИЈА 

8.разред  
Мирјана Живковић – Хармонија 

Властимир Перичић – Наука о хармонији    
9.разред 

10.разред 

КОНТРАПУНКТ 

9.разред  Вокални контрапункт-Мирјана Живковић 

Инструментални контрапункт – Мирјана Живковић 

10.разред  Инструментални контрапункт – Мирјана Живковић 

ИСТОРИЈА МУЗИКЕ СА УПОЗНАВАЊЕМ МУЗИЧКЕ ЛИТЕРАТУРЕ 

7-9.разред Ј. Андреис, Хисторија музике I, II и III  

Роксанда Пејовић, Историја музике I, II  

Соња Маринковић, Историја музике  

Б. Радовић, Мала историја музике 

МУЗИЧКИ ОБЛИЦИ 

9-10.разред Душан Сковран / Властимир Перичић – Наука о музичким облицима 

НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ 

10.разред  Избор из записа средњовековне музике  

Шлезингер: Игре за оркестар  

Станковић: избор дела за клавир, („Што се боре мисли моје“), обраде 

народних мелодија за хор, избор из духовне музике (Литургија)  

Јенко: Увертира „Косово“, избор из хорске музике  

Толингер: „Косовка“ за хор и оркестар (одломци)  

Маринковић: избор из соло песама, хорова и Кола, избор из духовне 

музике.  

Мокрањац: анализа Руковети, Козара и Приморских напјева, избор из 

духовне музике (Литургија, Опело)  

Бинички: одломци из опере „На уранку“, избор из хорске музике 

Коњовић: преглед опера (од „Кнеза од Зете“ до „Отацбине“), сцене и 

одломци из „Коштане“, избор из соло песама, хорске музике 

(„Враголан“), избор из камерне музике. Симфонија це-мол 



Милојевић: избор из соло песама, клавирске музике и хорске музике 

(„Муха и комарац“), Интима за гудачки оркестар, балет „Собарева 

метла“, одломци 

Христић: одломци из балета „Охридска легенда“, избор из соло 

песама, хорова. Опело у бе-молу, ораторијум Васкресење (одломци) 

Славенски: Балканофонија, Соната релићоза, избор из хорова („Вода 

звира“), квартети („Песме моје мајке“), Симфонија оријента 

(одломци) 

Стојановић: минијатуре за виолину и клавир, избор из виолинских 

концерата 

Логар: нумера из опере „Покондирена тиква“ и балета „Златна 

рибица“ 

Милошевић: избор из дела  

Ристић: избор из симфонија (II и VIII)  

Љ.Марић: одломци из „Песама простора“ и Византијског концерта  

С.Рајичић: 3. Клавирски концерт, одломци из опере „Симонида“, 

избор из минијатура за клавир 

В. Мокрањац: одломци из симфонија, избор из клавирске музике 

(„Одјеци“)  

Обрадовић: Микросимфонија, одломак из Концерта за виолончело. 

Д. Деспић: избор из клавирске музике  

Радовановић: одломак из Аудиоспацијала  

Максимовић: избор из вокалне музике  

М. Михајловић: Ноктурни, „Шта сањам“ 

Трајковић: Арион за гитару и гудаче. Куленовић: Буги за клавир и 

оркестар. Јевтић: избор из концертантне музике  

З. Ерић: Cartoonзa гудaчe и чeмбaлo 

ЧИТАЊЕ С ЛИСТА 

4-6.разред Вивалди, Плејел, Моцарт, Телеман, Хендл, Корели, Вивалди, 

Иванчић, Соркочевић, Славенски, Тајчевић, Ђеминијани, Лили, 

Рамо, Бах, Данкла, Мазас, Берио, Стојановић, Дворжак, Брамс, 

Кампањоли, Волфрат, Тартини, Бокерини, Барток, а по потреби и 

разни комади и етиде, у договору са наставницима главних 

предмета. 

7.разред  

-виолина- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлину, I свeскa,Mилoрaд Ђурић, („Нoтa“, 

Књaжeвaц, 1979). 

7.разред  

-виола- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa, Пeтар Ивaнoвић, („Нoтa“, 

Књaжeвaц, 1979). 

7.разред  

-виолончело- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић, 

(„Нoтa“, Књaжeвaц, 1979). 

7.разред  

-контрабас- 

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс“, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj 

Пoчeвски. 

8.разред  

-виолина- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлину I свeскa, Mилoрaд Ђуричић („Нoтa”, 

Књaжeвaц, 1979). 

8.разред 

-виола- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa, Пeтар Ивaнoвић („Нoтa“, 

Књaжeвaц, 1979). 

8.разред  

-виолончело- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић („Нoтa“, 

Књaжeвaц, 1979) 

8.разред 

-контрабас- 

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj 

Пoчeвски. 



9.разред  

-виолина- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлину, свeскa I и II, Mилoрaд Ђуричић, 

(„Нoтa”, Књaжeвaц, 1979) 

Другa литeрaтурa кoja oдгoвaрa зaхтeвимa 

9.разред  

-виола- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa“, Пeтар Ивaнoвић („Нoтa“, 

Књaжeвaц, 1979). 

9.разред  

-виолончело- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић („Нoтa”, 

Књaжeвaц, 1979). 

9.разред  

-контрабас- 

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj 

Пoчeвски. 

Поред наведеног, треба обрађивати, повремено, делове композиција 

из програма за главни инструмент, камерну музику и оркестар – по 

избору наставника наведених предмета. 

10.разред 

-виолина- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлину, II свeскa, Mилoрaд Ђуричић 

(„Нoтa”, Књaжeвaц, 1979). 

Другa литeрaтурa кoja oдгoвaрa пo зaхтeвимa и oбиму. 

10.разред  

-виола- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлу, I свeскa, Пeтар Ивaнoвић („Нoтa”, 

Књaжeвaц, 1979) 

10.разред 

-виолончело- 

Oркeстaрскe студиje зa виoлoнчeлo, I свeскa, Рeља Ћeткoвић („Нoтa”, 

Књaжeвaц, 1979). 

10.разред  

-контрабас- 

Oркeстaрскe студиje зa кoнтрaбaс, I дeo, Вojин Дрaшкoци и Jуриj 

Пoчeвски. 

Поред наведеног, треба обрађивати, повремено, делове композиција 

из програма за главни инструмент, камерну музику и оркестар – по 

избору наставника наведених предмета.  

УВОД У АРАНЖИРАЊЕ 

9-10.разред Ученици уз асистенцију професора бирају једноставне композиције 

на чијем аранжирању самостално или у групи раде.  

 

 
ЛИСТА КОРИШЋЕНИХ УЏБЕНИКА И ДРУГЕ ЛИТЕРАТУРЕ У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ ОБАВЕЗНИХ ОПШТЕОБРАЗОВНИХ ПРЕДМЕТА 

 

 

ИЗДАВАЧКА КУЋА „ НОВИ ЛОГОС“ ( Клет, Фреска, Логос) 

 

 
Први разред: 

 

1. Српски језик (комплет 1- читанка, буквар, наст. листови) 

2. Математка (уџбеник из 2 дела) 

3. Свет око нас (уџбеник и радна свеска) (НОВИ ЛОГОС) 

 

Други разред: 

 

1. Српски језик (читанка, граматика, радна свеска, латиница) 

2. Математика (уџбеник и наставни листови) 

3. Свет око нас (уџбеник и радна свеска) (НОВИ ЛОГОС) 



 

Трећи разред: 

 

1. Српски језик (читанка, граматика, радна свеска) 

2. Математика (уџбеник и радна свеска) 

3. Природа и друштво (уџбеник и радна свеска) (НОВИ ЛОГОС) 

Четврти разред: 

 

1. Српски језик (читанка, граматика, радна свеска) 

2. Математика (уџбеник и радна свеска) 

3. Природа и друштво (уџбеник и радна свеска) (НОВИ ЛОГОС) 

 

 

ИСТОРИЈА: 

 

за 5. и 6. разред уџбеник (др Душко Лопандић, Ивана Петровић); 

уџбеник за 7.разред. (НОВИ ЛОГОС) 

 

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

1.разред радни уџбеник 

2.разред радни уџбеник 

3. разред уџбеник и радна свеска 

4. разред уџбеник и радна свеска 

5.разред уџбеник и радна свеска 

6. разред уџбеник и радна свеска  

7.и 8.разред само уџбеник 

2.и 3.разред средње школе Student`s book / Solutions 2nd edition (НОВИ 

ЛОГОС) 

 

СРПСКИ ЈЕЗИК: 

 

5.разред – читанка Уметност речи, граматика Дар речи, радна свеска 

6.разред – читанка Чаролија стварања, граматика Језичко благо, Радна 

свеска У потрази за језичким књижевним благом; 

7.разред читанка , граматика, радна свеска  

8.разред читанка. Мали речник књижевних термина – Мали речник 

књижевних термина за основну школу и креативна слагалица.  

За средњу школу први, други, трећи и четврти разред само читанке. Збирке 

задатака из српског језика и књижевности за 5, 6, 7, 8, разред. (НОВИ 

ЛОГОС) 

 



ХЕМИЈА – само уџбеници за 7.и 8. разред. (НОВИ ЛОГОС) 

 

БИОЛОГИЈА – само уџбеници за 5, 6, 7, 8. разред (НОВИ ЛОГОС) 

  

ГЕОГРАФИЈА – само уџбеници за 5, 6, 7, 8.разред. (НОВИ ЛОГОС) 

 

СОЦИОЛОГИЈА-  Уџбеника за 3. и 4. разред средње школе (клет) 

 

МАТЕМАТИКА – 5,6,7,8.  разред (уџбеник Икодиновић, Димитријевић, 

збирка задатака Поповић, Станић, Милојевић, Вуловић) (КЛЕТ) 

 

 

 

         Директор                         Председник Школског одбора 

_________________     _____________________ 
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