
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Понуђени изборни програми за други разред 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА 

Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских вештина, развоју медијске 

културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални 

развој. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

– критички разматра позитиван и негативан утицај медија; 

– процењује значај и утицај информација и извора информа- ција и повезује их са сопственим искуством ради решавања различитих 

ситуација; 
– препознаје примере манипулације, дискриминације и гово- ра мржње у медијима и има критички однос према њима; 

– одговорно се односи према креирању сопствених медиј- ских порука; 

– комуницира на конструктиван начин; 

– исказује спремност да учествује у акцијама чији је циљ уна- пређивање медијске културе; 

– разликује културне од популарних садржаја и на основу тога доноси вредносне судове. 



 

 

Разред Други 

Недељни фонд часова 1 час 

Годишњи фонд часова 37 часова 
 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ УЧЕЊА 

На крају године ученик ће бити у стању да: 
ТЕМЕ и кључни појмови садржаја 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демократском друштву 
Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка предузет- 

ништву 

– користи наративне могућности различитих медија; 

– упореди особености различитих медија као и начине транс- 

медијалног преношења садржаја; 

– користи различите алате из области медија, језика и кул- 

туре за решавање друштвених проблема које је идентифи- 

ковао; 

– разликује различите аматерске начине изражавања у 

свакодневној култури и неке од њих примењује у оквиру 

активистичког пројекта; 

– установи сличности/разлике појмова: идентитет, интернет 

идентитет, дигитални идентитет, аватар; 

– процени релевантност и поузданост информација (сопстве- 

них и туђих) 

– представи, оргaнизуje, структурира и форматираинформа- 

ције којима се представља у дигиталном окружењу; 

– препознаје ризике и опасности по лични идентитет у диги- 

талном окружењу, 
– примењује технике заштите у дигиталном окружењу, 

Медији и забава ‒ популарне експресивне форме: 

– наративност и интерактивност (филмови, серије, видео 

игре, тв садржаји, влогови, јутјуб садржаји); 

– медијска конвергенција (медији и форме и садржаји: књига, 

филм, стрип, трејлер, позориште, спот, радио драма); 
Аматерска култура и креативни активизам: 

– улична уметност (музика, плес, сликарство, слем поезија и 

друге вернакуларне праксе); 
– сквотери (squatter, squatting); 

– home-made музика: музика из собе (коришћење PC-а, лап- 

топова за музичко стварање у кућним условима); 

– креативна употреба смарт телефона; 

Идентитет у дигиталном окружењу: 

– истраживање интернет идентитета (личних и групних); 

– преиспитивање и грађење личног интернет идентитета 

– заштита интернет идентитета. 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Језик, медији и култура припада групи ин- 
тердисциплинарних програма које ученици могу бирати у  првом 
и другом разреду. Он, као и други изборни програми, доприноси 
остваривању општих исхода образовања и васпитања и развоју 
кључних и међупредметних компетенција. То се постиже на тај 
начин што ученици путем истраживачког и пројектног рада оства- 
рују исходе који су дати на нивоу теме и целог програма. Ослонац 
за остваривање програма представљају опште упутство које се од- 
носи на све изборне програме, као и ово, које изражава специфич- 
ности програма Језик, медији и култура. 

Програм се ослања на школско знање, али и на ваншколско 
искуство ученика као креатора и примаоца медијских порука. У 
свом раду наставник се, поред овог упутства, руководи општим 
упутством које се односи на све изборне програме. 

Задатак наставника је да подстиче заинтересованост учени- 
ка за проблеме медијске културе као феномена који се тиче свих 
људи и утиче на њихов приватни и на професионалан живот. Те- 
матика се може посматрати са становишта некад и сад, као и кроз 
димензију локално –глобално. 

После уводних активности, у оквиру сваке теме наставник 
презентује мотивациони материјал/подстицај који ученике треба 
да заинтересује, а затим представља теме најчешће у облику про- 
блемских питања погодних за истраживање. Основни метод учења 
је истраживање и осмишљавање малих пројеката. За истраживање 
тема користи се ра у групи. Наставник одређује број и састав гру- 
па. Пожељно је да наставник направи атмосферу у којој је заинте- 
ресованост за тему основни чинилац избора групе. Тако се обезбе- 
ђује да се у оквиру сваке теме мења структура група а ученицима 
пружа прилика да сарађују са више различитих чланова. 

Приликом одабира истраживачких активности наставник 
треба да помогне ученицима у избору адекватних извора али и 
техника. Без обзира на избор технике, која је делом условљена из- 
бором теме, потребно је ученике усмеравати ка прикупљању пода- 
така из различитих извора. Препоручује се и обилазак институција 
и организација које се баве медијима и културом у окружењу. 

Поред прикупљања података са релевантних сајтова, прегле- 
да литературе и слично, сваку тему могуће је истражити и испи- 
тивањем знања, ставова и вредности које заступају и/или за које  
се залажу вршњаци, суграђани, стручњаци за неку област. Из тих 
разлога пре планирања обиласка неке институције, спровођења 
анкете/интервјуа, разговора са стручњацима, ученике је потреб- 
но упутити у припрему једноставних питања за одабрану тему и 
унапред осмислити начин обраде података. Ученици могу да при- 

преме и неку врсту чек листе коју ће сви користити за праћење и 
вредновање неког медијског садржаја, након чега ће упоређивати 
своја запажања и изводити закључке. Група се може определити да 
уради анализу садржаја неког медија, али пре тога треба да одре- 
ди циљ и начин праћења и да одабере елементе комуникације које 
ће посматрати. Организација истраживачких активности у обради 
тема као и у креирању пројекта препушта се избору ученика. 

Важно је да ученици испланирају истраживање које  треба  
да одговара изабраној теми, да буде реално изводљиво и одвија се 
поступно кроз све потребне кораке. На крају истраживања учени- 
ци обрађују добијене резултате и припремају презентацију. На тај 
начин свака група упознаје друге групе са начином и резултати- 
ма свог рада. Припрема презентације је важна јер се на основу ње 
бира проблем на коме ће се развијати пројекат. У зависности од 
величине групе ради се један или два пројекта. 

Код дизајнирања пројекта ученицима је потребна помоћ и по- 
дршка, пре свега, у смислу избегавања уопштених и самим тим, 
тешко остваривих циљева. Пројекти могу бити врло различити. На 
пример, ученици који су радили истраживање у области електрон- 
ског насиља и констатовали да је пуно ученика било томе изложе- 
но, могу осмислити пројект који се односи на едуковање ученика у 
њиховој школи како да се заштите (припрема лифлета, представе, 
постера, предавања, трибине...). Пројекат који се бави рекламама 
може да има за продукт пример пропагандног материјала за иза- 
брани производ у две варијанте: некоректно (нетачно, претерано, 
дискриминативно, стереотипно...) и коректно урађен. Такви про- 
јекти имају вредне продукте али постоје и пројекти који их не 
могу имати јер им је циљ детаљније истраживање неке појаве или 
потврда неке хипотезе. За такве пројекте продукт је завршна пре- 
зентација која би требало да буде доступна на сајту школе. Проје- 
кат може бити и анализа различитих „језика” које користе разли- 

чити медији. Као продукт таквог пројекта може бити изложба која 
је урађена у сарадњи са ученицима који похађају изборни програм 
Уметност и дизајн. У области овог изборног програма велике су 
могућности у креирању пројеката и исказивање креативности уче- 
ника, и зато не треба спутавати њихове необичне идеје, наравно 
уколико су испоштовани сви потребни кораци пројектног рада. 

УВОД У ПРОГРАМ 

Како ученици могу да се определе за нови изборни програм 
на почетку друге године, потребно је утврдити колико је нових 
ученика, као и да ли постоји интересовање да се неке препоручене 
теме из прве године које нису реализоване истраже у овој години. 
Иако је тежиште у другој години померено ка креативности, неке 
теме је могуће прилагодити прописаним исходима одговарајућим 
пројектним задацима. 



 

I. Медији и забава ‒ популарне експресивне форме 

 
а) Наративност и интерактивност 

У оквиру ове теме ученици и наставници ће се посветити 
проучавању забавног и културног аспекта медија и њиховог изво- 
ђачког и представљачког потенцијала. 

Прва подтема би требало да подстакне ученике најпре да са- 
гледају различите типове медија у којима је наративност (најшире 
схваћен сваки облик причања приче) заступљена или чини суштин- 
ску одредницу неког појединачног медија. У том прелиминарном 
истраживању они би могли да уоче разлику између традиционал- 
ни(ји)х наративних медија (филмови, серије, ТВ садржаји) и ал- 
тернативнијих, односно модернијих, савременијих (видео-игре, 
видео блогови, јутјуб садржаји, програми). Ради функционалнијег 
рада, наставник може да подели ученике у неколико група (од по 
пет нпр.) и свакој групи да подели пројектне задатке у оквиру којих 
ће они напоредо изучавати један традиционални медиј и савремени 
(или неколико савремених). Истраживање може да буде усмерено 
на праћење разлика и специфичности у обради неког наративног 
садржаја у различитим медијима. На основу тога, они могу да пре- 
познају какве су занатске/техничке могућности изражавања у сва- 
ком од тих медија и како оне условљавају или усмеравају сам са- 
држај наративне форме. Ученици би кроз своја истраживања могли 
да издвајају разлике између уметничког, образовног и забавног на- 
ративног садржаја и форме с једне стране, и садржаја који не испу- 
њавају те функције, с друге стране. За то може да послужи упоред- 
но истраживање драмског ТВ-програма и примера шунд програма. 
Такође, пожељна је анализа како то утиче на њихов развој, могућ- 
ности сопственог креативног изражавања, предности и мане и јед- 
ног и другог типа медија (уметничке образовне функције филма, 
серије, ТВ садржаја као позитиван импулс и пасивно посматрање 
и праћење неког садржаја на филму, серији, ТВ као негативан им- 
пулс; партиципирање у стварању наративног садржаја и испољава- 
ње сопствене креативности код нових форми као позитиван импулс 
и изложеност непровереним садржајима, површно изношење ми- 
шљења, велики утицај популарних носилаца наративног садржаја 
на формирање укуса и ставова код корисника, те имплементација 
агресивних наративних садржаја видео-игара у сопствену подсве- 
сну структуру личности услед активног суделовања у њиховом из- 
вођењу – као негативан импулс). Резултат целокупног истражива- 
ња би могао да буде прављење, односно креативно изражавање у 
неком од ових медија, које би требало да покаже управо разлику 
између њихових специфичности које су позитивне (и за ствараоца 
и за примаоца/гледаоца) и оних које изазивају штетне навике, миса- 
оне и естетске процесе. 

б) Медијска конвергенција (медији и форме и садржаји: 
књига, филм, стрип, трејлер, позориште, спот, радио-драма) 

Ова тема треба да подстакне ученике да проучавају могућ- 
ности изражавања истог садржаја у различитим медијима. Уводно 
истраживање би, такође, требало да буде усмерено на дефиниса- 
ње особености, законитости, структуре, сваког од ових различи- 
тих медија. Ученици ће том  приликом  уочити шта су предности  
а шта ограничења сваког од њих. Наставник их и у оквиру ове 
теме може поделити на групе чији би задатак био да одаберу неко 
(уметничко) наративно дело и пронађу како је оно изражено кроз 
различите медије. Њихова анализа би требало да покаже како се 
оригинални израз мења када је остварен кроз други медиј, да ли  
је надградња успешна или је умањила његову вредност; нечији 
резултати истраживања ће показати да је секундарна обрада неког 
уметничког садржаја успешнија од оригиналне (филм од књижев- 
ног дела, стрип од филма). Оно што ће се лако уочити јесте да је 
готово правилност да се књижевно дело изражава у облику филма, 
позоришне представе, радио-драме, а да је обрнут процес ређи, па 
би у том смислу био изазов за њих да пронађу филмска или стрип 
остварења на основу којих су настала књижевна дела (Друштво 
мртвих песника), или филмове који су настали на основу стрипа 
(300, Лига правде, итд). 

У току истраживања ученици треба да разумеју начин на који 
се један садржај мења да би се изразио кроз други медиј. Након 
усмене презентације свог истраживања и закључака до којих су 
дошли, ученици би могли да, такође по групама, одаберу неко на- 
ративно дело и преточе га у други медиј (нацртају стрип на основу 
књижевног дела, напишу сценарио и сниме радио-драму на осно- 
ву неке књиге, сниме аматерски филм на основу прочитане кратке 
приче или епизоде из стрипа или драме...). 

II. Аматерска култура и креативни активизам 

У оквиру ове теме, бројне су могућности за истраживања: ра- 
злика између индустријске, институцијалне културе и креативног 
активизма, различити „језици” у приступу актуелним друштвеним 
збивањима, различите поруке. Потребно је, у договору са уче- 
ницима, осмислити пројектне задатке за истраживање ове теме 
(сквотери као појава, анализа графита, различите уличне уметно- 
сти…). Ученици би могли да се поделе у групе и свака група да 
истражи по један од ових видова аматерске културе. Оно на шта 
би то истраживање требало да буде усмерено јесте историјат саме 
појаве/уметничког иступања, најзначајнији представници, однос 
анонимности и креативности, стварање под псеудонимима, ореол 
тајанствености, однос према званичној култури, однос званичне 
културе према њима, порука која се шаље, политички и идеоло- 
шки контекст односно субверзивност; пацифизам и/или мили- 
тантност, естетички аспект, уметнички аспект... Након урађеног 
истраживања и презентације резултата на часу, ученици могу да 
воде дебату о одређеним проблемима и темама са којима су се су- 
очили. То може да буде увод у други део активности током које би 
они могли да уоче везу између оваквог аматерског културно-умен- 
тичког иступања и друштвеног активизма. Зато би било потребно 
да најпре дефинишу и истраже појам активизма, а онда да сами 
спроведу креативну а друштвено анагажаовану акцију, инспираса- 
ни неком од проучаваних дисциплина односно поља изражавања: 
прикупљање средстава, помоћи, стварање и дизајнирање лифлета, 
стварање home-made музике која ће пратити приредбе и културне 
манифестације школе, снимање садржаја паметним телефоном на 
основу осмишљеног сценарија који ће третирати одговоран однос 
према околини или здрављу или некој другој друштвеној појави, 
слање одређених хуманих порука састављањем и јавним рецитова- 
њем слем поезије.... 

Немогуће је, наравно, истражити све појаве које су наведе- 
не у оквиру ове теме. Зато је препорука да на уводним часовима 
ученици добију пројектне задатке за истраживање аматерске умет- 
ности (свака група по један задатак) које ће представити осталим 
ученицима. Када је активизам у питању,   најбоље би било да се,   
у договору са ученицима, изабере активност у којој ће сви уче- 
ствовати (са јасно дефинисаним корацима). Препорука је да се ова 
тема најави на почетку године како би се пројектне ативности мо- 
гле благовремено планирати. 

III. Идентитет у дигиталном окружењу 

Увод у тему може да се оствари кратким истраживањем на 
интернету, где би ученици добили задатак да пронађу дефиници- 
је појмова: идентитет, интернет идентитет, дигитални идентитет, 
идентитет кроз аватар. Овај задатак ученици могу радити индиви- 
дуално или групно. Након овог задатка организовати презентацију 
резултата и дебату. Ученици могу да се поделе у групе (4 појма, 4 
групе) и да кроз дијалог истакну главне одлике задатог појма, као 
и кључне разлике између ова три појма. 

Истраживање интернет идентитета 

Ученици се деле у групе. Свака група се договара чије ин- 
тернет идентитете ће да истражује (један лични и један групни 
идентитет). Избор се врши према личним афинитетима ученика 
(нпр. истраживање интернет идентитета познатих личности на 
друштвеним мрежама, познатих јутјубера, инфлуенсера, група и 
покрета за заштиту животиња…). Предмет истраживања никако  
не може бити лични интернет идентитет неког од ученика школе 



 

или било које личности која је повезана са ученицима у школи. 
Предмет истраживања може бити интернет идентитет група које 
делују у школи или у вези са њом само уколико те групе остварују 
позитивне и афирмативне акције (очување животне средине, хума- 
нитарне акције, презентовање школе и сл.). Све групе заједно, пре 
самог истраживања, усаглашавају јединствену чеклисту на основу 
које ће истраживати изабране идентитете. Чек-листа би требало да 
се садржи следеће ставке: 

– ставови и вредности које заступа/ју и за које се залаже/жу 
субјекти истраживања, 

– начин / стил на који се представља/ју субјекти истраживања, 
– процена релевантности и поузданости информација којесу- 

бјект/ти истраживања пласирају о себи, 
– аватари или стварне личности/групе, 
– поруке које се шаљу фотографијама, 
– могући разлози популарности / непопуларности, 
– заступљеност језика мржње, негативних коментара иакција 

усмерених према трећим особама, 
– … 
Након спроведеног истраживања свака група презентује своје 

резултате и даје виђење исправне изградње идентитета у дигитал- 
ном окружењу. 

Преиспитивање личног интернет идентитета 

Добијене резултате у претходном истраживању, ученици ин- 
дивидуално користе како би проценили сопствену слику на дру- 
штвеним мрежама уколико су на њима присутни. 

Заштита интернет идентитета 

Активност може да се започне вођеним дијалогом који ће ак- 
ценат ставити на опасности којима могу бити изложени у дигитал- 
ном окружењу. 

Ученике поделити на групе. Свака група добија посебну тему 
за истраживање и спрема дигиталну презентацију резултата истра- 
живања (презентовање може да буде у форми: PowerPoint презен- 
тације или било ког другог електронског документа). 

Предлог тема: 
– Опасности интернета (хакери, вируси, крађа идентитета…) 
– Савети за очување дигиталног идентитета (лозинке, ко све има 

приступ твојим налозима, софтверски алати за заштиту…) 
– Заштита на друштвеним мрежама (отвореност налога, ко све 

може да види твоје податке, прави и они други пријатељи на 
мрежи, пријава непожељног садржаја, блокирање контаката…) 

– Приватност у дигиталном окружењу (са ким се деле пода- 
ци, да ли их виде и особе које не би требало, шта се све 
поставља на интернет, колико дуго ће постављене инфор- 
мације бити на интернету, фотографије и шта оне говоре о 
теби, геолоцирање, коришћење мрежа и софтверских апли- 
кација које штите приватност…), 

Корисни линкови: 

– Сајт о безбедности на интернету: https://kliknibezbedno. 
wordpress.com/ 

– Пријава непожељног садржаја: http://www.pametnoibezbed- 
no.gov.rs/rs-lat 

– Крађа идентитета на интернету: https://raf.edu.rs/citaliste/ 
bezbednost/4238-xa-krada-identiteta-xa 

– Како креирати добру лозинку: http://pametnoibezbedno.gov. 
rs/storage/app/media/Lozinke.pdf 

На крају ове активности организовати презентацију ученич- 
ких радова. 

 
Завршна активност 

Ученици осмишљавају пројекат који ће се кроз вршњачку 
едукацију фокусирати на заштиту личних интернет идентитета 
(користити материјале из предходне активности). 

Пројекат може да садржи следеће компоненте: 
– постављање материјала на сајт школе, 
– израда и дистрибуција флајера, 
– држање предавања / презентација ученицима на часовима 

одељењске заједнице, посебно организованим часовима, 
седници Ученичког парламента. 

 

 

 

 

 

 

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ 

Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик, 
на основу проучавања различитих аспеката здравог 
живота, разви- је знања, вештине, ставове и вредности који 
су у функцији очува- ња и унапређивања здравља и 
културе телесног вежбања. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 
– пронађе релевантне изворе информација о значају редов- 

ног физичког вежбања –спорта и рекреације и користи их у 
формирању здравих животних навика; 

– уочи и критички процени потенцијално ризичне ситуације 
по здравље и у складу са тим одговорно реагује; 

– одабере и примeни разноврсне програме физичког вежбања 
– спорта и рекреације, опоравка и здраве исхране, у складу са 

својим потребама и могућностима; 
– покрене и предузима иницијативе којима се промовишу 

значај физичког вежбања и здрав начин живота. 

http://pametnoibezbedno.gov/
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ОПШТЕ МЕЋУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ ПО ТЕМАМА 

На крај у разреда ученик ће би ти у стању да: 

ТЕМА 

и кључни појмови садржаја 

Одговоран однос пре ма зд рављу 

Компетенција за целожи вотно уче ње 

Сарадња 

Комуникација 

Решавање проблема 

Предуз имљивост и оријента циј а ка предузет 

ни штву 

Ра д с подацима и инфо рма цијама 

- учествује у доно шењу правила понашања у групи; 

- доведе у везу деловање психоа ктив них супстанци на 

физичко и ме нтално ст ање особе са појавом зависности и 

тешкоћама одвикавања; 

- аргументовано ди ск утује о фатал но м утицај у нових и 

неп ознатих пси хоак тив ни х супстанци; 

- се одупре притиск у средине д а користи цигарете, алкохол, 

дро гу; 

- аргументовано ди ск утује о нега тивно м прити ск у окружења 

за коришћење пси хоактивних супст а нци , 

- препознаје одговорност државе, школа, медија и спортских 

клубова у сузбијању коришћења пси хоактивнн х суп станци 

код мл адих; 

- илуструје при ме ром зна чај спо ртско-рекреативни х актив 

но сти у превенцији за висности и њено м превазилажењу ; 

- кри тич ки размотри утицај мед ија на формирање идеала 

физичког изгледа и начину исхране ; 

- наведе принципе правилне исхране које примењује свакод 

невном животу; 

- препознаје риз ике научно неутеме љених дијета и не 

приме њује их; 

- препозна утиц ај физ ички х активности на доживљај соп 

ственог тел а и развој самопо уздања; 

- доведе у везу утицај физичког вежбања на поједине 

хо рмо не; 

- аргументовано ди ск утује о значај у вакцин ације; 

- критички разматра употребу антибиотика и других  лекова, 

као и суплеме ната и правил но их корис ти у свакоднев но м 

животу; 

- аргументовано дискутује о употреби ГМО; 

- препозна после дице употребе допинга по здравље; 

- разликује специфичности вежбања у спорту и ван спорта и 

планира сопстве не фи зич ке активнос т и у складу са потре 

бама, могућностим а и интерес овањ има; 

- кри тич ки процени и одабере по уздане информације о 

здравом начину живота; 

ЗДРАВЉЕ И ПСИХ ОАКТИВНЕ СУПСТАН ЦЕ 

Увод у програм. 

Пово д и и разлоз и за почетак употребе свих врста психо ак 

тивних супстанц и. 

Отворен, вербални, прик ривени , неизговоре ни пр итисак 

сре дин е на употребу психоактивних супста нци и могу ћи 

одговори на њега. 

Утицај психоактих супстанци на ор ганизам. 

Ризи к употребе нових и непознат их пси хоактивн их супс та нци . 

Утицај никотина на здравље и фи зичк е способнос ти. 

Попу ларне форме ни котинс ких про извода (наргиле, елек 

тронске цигарете и др.)- истине и заблуде. 

Истине и заблуде о алкохолу. 

Утицај физичке актив ности на примарн у превенциј у злоу по 

требе психоактивних супст анци. 

Моћ и о д говорност државе, медија и спор тских клубова у 

заштити младих од злопупотребе психоа ктивни х су пста нци . 

Професионални спорт и зд равље - цена при ти ска да се 
постигне врхунс ки спортски резлутат. 

НАУКА У СЛУЖБИ ВЕЖБ АЊА И ЗДРАВЉА 

Последице допинга по здравље. 

Вакцинација - за и против. 

Неправилна упо треба антибиотика и суплемената. 

Употреба и злоупотреба алтернативне медицине. 

Генетски мод ификов а ни ор ганизми (ГМО) и њихов утицај на 

здравље човека. 

Различити облици дијета - истине и заблуде (кето, храно , 

протеи нск а и д р.) 
Модерни програ ми вежбања - истине и заб луде. 

ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

Пове заност физичког васпитања, спорта и рекреације у 

нашем сис тему Физ ичке културе . 

Основи физ ичког вежбања (физичка вежба и фи зи чко 

вежбање). 

Основи развоја моторичких способ нос т и - разлике у опте ре 

ћењима спорту и рекреацији. 

Физичко вежбање и само поуздање. 

Избор вежбања у складу са потребама поје д инца. 

Прила гођеност вежбања услов има живота и рада. 

Значај вежбања за безбедност и одб рану. 

Утиц ај различитих врста вежб ања иа промене у организму. 

Израда лични х програма вежбања у с кладу са потребама и 

инте ресовањима . 

Саверемени про грами вежбања. 

Повреде у спорту и рекреацији прв а помо ћ. 

Могуће штет не после дице у ба вљењу спортом. 

Ол импизам и олим пијск о васпитање. 

Организација спорта у Републици Србији. 

Услови, могућности и препреке за бављење спортом и рекре 

ације деце и омладине . 

Употреба недоз вољених сре дстава у споту. 

Етички аспекти сп орта. 

Центри за вежбање 

Образовање стручњака за занимања у физичком васпитању, 

спорту и рекреацији. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Здрав ље и спорт прип ада гру пи интерд и 

сциплинарних програма које учен ици могу бирати у првом и д ру 

гом разреду. Он, као и друг и избор ни прогр ами, до прин оси оства 

рив ању општи х исхода образовања и васпит ањ а и развоју кључ них 

и међупре дметних компетенција. То се постиж е на тај начин што 

ученици путем истраживачког и пројектног рада на темама оства 

рују исходе који су дат и на нивоу тема и целог пр ограма. Ослонац 

за остваривање програма представљају опш те упутство које се од 

носи на све изборне про граме, као и упутство које изражава спе 

цифичности прогр ама Здравље и спорт. 

Програм  у  другом  разреду  садржи  три  теме  која  одговара 

ју узрасту ученик а, њиховим интересов ањима и  фонду  часова . 

Теме пружају велике могућности за истра жива чке активности , 

осмиш љавање пр ојеката и повезивање са свакодневним животом 

ученика. За сваку од њих дати су кључни појмови садржаја коју 

наст авник може допунити , јер постоје многи аспе кти са којих се 

свака тема може пр оучавати. Уч еници , организовани у мање гру 

пе, бирају коју тему ће истраживати и на који начин . 

У фази истраживачких активности ученици кори сте различи 
те технике које одговарају изаб раној теми, као што су прик упљање 

доступних података, интервј уисање, анкетирање, био графска ме 
тода, анализа понашања, посматрање и друго. Уколико је потреб 

но, наставник може да помогне ученицим а и да припреме једно 
ставне инструмент е за испитивање знања, ставова, вредности и 
да, затим, обраде доб ијене податке. Током истраживања настав ник 

т реба да охрабрује активности ученика на документов ању њихо 
вог рада на одабрану тему. 

Након обављених истраживања и обраде добијених података 

мале групе представљају резултате уз употребу информационих 

технологија. На основу тога, цела гру па д искуту је и бира који ре 

зултат је најинтриr антнији (или најпого днији) и на њему треба те 

мељити следећи ко рак у раду на теми - пројекат. 



 

Код креирања пројекта ученицима треба пружити помоћ и 

подршку, пре свега, у процесу дефинисања пр облема на коме ће 

радити , како би се избегло" широко " постављање проблема и ци 

љева који на тај начин постају тешко оствариви. Пројекти нетреба 

да буду обимни и сложени, али треба да имају све елементе дате у 

општем упутству. Рад на пројекту је испред самих резултата. Ни 

наставник ни ученици не треба да буду оптерећени резултатима , 

јер већ сам рад на пројекту доприноси развијању кључних ком 

петенција. У том смислу, може се сматрати вредним резултатом 

рада на једној теми ако  ученици  на пример,  путем  истраживања 

и пројекта дођу до увида у сложеност неке појаве , открију међу 

зависност различитих утицаја, дођу до информације да се нико не 

бави прикупљањем неких података , или до закључка да нпр. мла 

ди бирају програме вежбања на погрешан начин , не уважавајући 

своје потребе и могућности. Неки пројекти могу имати и солидну 

употребну вредност ако се идеје спроведу у дело као што је нпр . 

пројекат који се базирао на подацима истраживања да млади не 

довољно познају карактеристике различитих програма физичких 

вежби и резултирао је конкретном акцијом чији је uиљ упознавање 

ученика школе са програмима вежби које су добре за унапређи 

вање одређених делове физичких способности кроз презентације 

(нпр. у холу школе од стране ученика који активно тренирају неки 

спорт), дељењем лифлета, качењем постера, снимањем филмо о 

прави лно изведеним вежбама, организовањем трибине и довође 

њем госта (нпр. успешан спортис та у тој средини) и др. Такав тил 

пројекта има за uиљ да се ученици одговорно односе према разли 

чи т им информацијама од значаја за здравље, на пример упућивање 

ученика да пра вилно читају информације на производима наме 

њеним исхрани . Пројекти могу бити врло различити и имати све 

фазе, до реализације и евалуације, а могу бити и хипотетички, јер 

дају само разраду неке иде је пошто нема услова потребних за њи 

хову реализацију. Међутим, чак и код таквих пројеката , ученици 

треба да осмисле показатеље успешности, односно на који начин 

би се резултати пројекта евалуирали када би се он спровео. На 

ставник пружа помоћ ученицима у свим фазама рада на пројекту 

подржавајући њихову самосталност и процес документовања. 

УВОД У ПРОГРАМ 

Уводне активности (могу трајати један д о два часа) имају за 

циљ упознавање ученика са програмом и начином рада. За подсти 

цај користити атрактивне ин формације, актуелне догађаје, видео 

снимке, сајтове (ученици их могу погледати и на својим телефо 

нима) или кратак опис нпр. неког филм а, књиге. Након тога следи 

разговор о утиску, реакцијама ученика на дат и подстицај. Разговор 

треба тако водити да ученици схвате да је појам здравља више 

димензионалан и да се односи на физичко, ментално, социјално, 

емоционално и дух овн о здравље, као и д а се њиме бави више на 

ука (медицина, физичка култура , биологија, психологија, социоло 

гија). То се постиже тако што се ученици подстичу да сваком пи 

тању при ступе критички са запитаношћу шта је ту појавно, а шта 

суштинско, да ли има манипулациј е, штетних последица , зашто је 

велики број реклама посвећен неком аспекту здравља људи и др. 
Примери за подстицај: 

- Анализа актуелних реклама (њихова учесталост и поруке) 

за различите штетне поизв оде (дуван алкохол и др.), за су 

плементе који се користе као додаци/замена за исхрану, за 

лековита средства, инст ант д ије те и д р. 

- Феномен Кока Коле и д руг их напитака - сваке секунде на 

свету се попије 10.000 неког безалкохо лн ог пића компани 

је Кока Кола, укључујући дијеталну Кока Колу, Фанту и 

Спрајт. 

- Све чешћа понуда и употреба ГМО производа . 

- Ред бул, Гуарана и њихово мешање са алкохолом и лекови- 

ма - по след ице. 

- Повећан број смртности младих услед употребе нових не 

познатих психоактивних супстанци. 

- Олимпизам и Олимпијске игре. 

- Савремени програми вежбања (кросфит, "функционални" 

тренинг, бодипамп и др .). 

- Професионални спорт и његов негативан утицај на органи 

зам (повреде , опоравак, мотивација , болести и др .). 

- Шта је добар програм вежбања? Различита оптерећења у 

физичком вежбању. 

У оквиру уводних активности наставник упознаје ученике са 

начином рада, праћењем и вредн овањ ем. Ученике треба упутити 

да разговарају и о начину рада у групи, процесу групног доноше 

ња одлука, правима и одговорностима појединца у групи . 
 

Тема: ЗДРАВЉЕ И ПСИХОАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ 

Примери за подстицај 

Клуб 27 

Клуб 27 је израз који се у популарној култури користи  за  гру 

пу поп и рок музичара који су свет напустили на врхунцу своје ка 

ријере, сви у својој 27. години живота! Умирали су најчешће због 

прекомерне употребе дроге, алкохола или због самоуби ства.  Њихо 

ви животи, каријере, али и сама смрт заокупљају паж њу јавности и 

много година после. Листа ових музичара је дугачка, а међу њима се 

издвајају Џими Хендрикс (преминуо 197 0.), Џенис Џоплин (1970.), 

Џими Морисон-фронтмен групе "The Doors" (1971.) и Курт Кобејн 

- фронтмен групе" Nirvana" (1994). Овом клубу пре неколико година 

(2011.) придр уже на је и британска кантауторка Ејми Вајнхаус. Свој 

после дњи концерт, ова певачица одржала је у Београду, 18. јуна 2011. 

Само месец дана касније пронађена је мртва у свом стану у Лондону. 
 

Наргиле 

Наргила (неки од синонима: шиищ водена лула) је инстру 

мент је који се  користи  за пушење  ароматизованоr дувана,  чији  

д им пролази кроз базу испуњену водом. Извори указују да наргила 

порекло води са Блиског Истока, из области некадашње  Персије , 

а први записи указују на коришћење још у 16 . веку. Ипак, њена 

употреба брзо се проширила и на исток и на запад, тако да је данас 

популарна широм света, па и код нас. 

У последње време, сведоци смо отварања све више наргила 

барова у нашој средини (за сада,  углавном  у  већим  градовима),  као 

и чињенице да се бројни други кафићи опредељују да у своју стан 

дардну понуду додају и наргиле. Приметно је да су ови кафе-барови 

најчешће лоцирани у непосредној близини школа, а такође је уочљи 

во да су најчешћи конзументи ових производа управо адолесценти - 

ученици старијих разреда основних школа и средњ ошколци. 

Према резултатима најновијих истраживања , 14,5% младих уз 

раста 13-15 година у Србији бар једном је пробало да пуши  нарги  

лу, док 9% младих овог узраста наво д и д а је и тренутно конзумира. 
 

Нове психоактивне супстанце 

Током 2018. године, у кратком временском периоду, у нашој 

земљи се десило неколико смртних случајева веома младих особа, 

као последица конзумирања различит их психоактивних супстан 

ци, углавном током ноћног прово да. ,, У ДИВЉИМ ЛАБОРАТОРИ 

ЈАМА КУВА  СЕ СМРТ -  СТРАШНО!КУЋНИ   ЕКСТАЗИ УБИЈА 
ДЕЦУ: За недељу дана чак троје тинејџера УМРЛО ОД ДРОГЕ!" 

(26. јун 2018.); ,, ИНТЕР НЕТ ЗАМЕНИО ДИЛ ЕРЕ Дрога сада сти 

же из Кине, пуна опасних супстанци  због који:х млади УМИРУ" 

(3. јул 2018.);Девојчицу убио један екстази са журке (7. новембар 

2018 . )... били су само неки од наслова у штампаним медијима у 

овом периоду. 

Страх и паника , па чак и бунт грађана и позивање на одго 

ворност различитих структура система били су природна реакција 

јавности на серију ових трагичн их догађаја. Велика пажња мед ија 

била је додатни генератор панике , али  и  неопходан  црвени  аларм 

да се на овај проблем обрати посебна пажња свих надлежних 

структура друш т ва и држа ве. 

Уследила је и запитаност  и  оправдана забринутост  -  какве су 

то страшне супстанце које су, дословце преко ноћи, однеле животе 

ове деuе? Да ли се и по чему оне разликују од свих оних већ довољ  

но опасних супстанци на које смо упозоравани још од малих ногу...? 



 

Тема: НАУКА У СЛУЖБИ ВЕЖБАЊА И ЗДРАВЉА 

 
Примери за подстицај: 

 
Прича о Амстронгу 

Лене Армстронг је бивши амерички бициклиста и до сада 

најпознатији у историји тог спорта. Армстронг је освојио седам 

узастопних титула на Тур де Франсу, у периоду од 1999. до 2005. 

године . Али, све титуле су му одузете у октобру 2012. због кори 

шћења недо звољених средстава које имају за циљ јачање психофи 

зичких капацитета особе чиме је себе довео у повољнији по ложај 

у односу на остале такмичаре. Лене је тек 2013. при знао да је ко 

ристио разне врсте допинга током целе каријере и тада је рекао да 

је "цела његова каријера једна велика лаж". Занимљиво је да током 

каријере никада није био позитиван на допинг тесту, што указује 

колико је тешко доказивање употребе забрањених супстанци. Дру 

ги бицик листи су често исказивали сумњу да Армстронг користи 

недозвољена средства али нису имали доказе све док то није по 

тврдила светска антидопинг агенција. 

По подацима светске Антидопинг агенције (WADA) спорто 

ви у којима се највише користе недо звољена средства су атлетика 

и дизање тегова, док по подацима наше Антидопинг агенције не 

дозвољена средства се највише користе у бодиби лдингу и рвању. 

Данас се све више код нас говори о допинговању спортиста, 

односно о томе да су они позитивни на допинг тестовима. 

Како је саопштила директорка Антидопинг агенције Репу 

блике Србије, у нашој земљи је током 2017 . године чак 13 спорти 

ста "пало", односно било позитивно на допинг тестовима. 

 
Вакцинација 

Морбили (мале богињ е, оспице) су једна од десет најзначај 

нијих заразних болести људи. Године 1980, пре него што је започе 

та примена имунизације против морбила, било је око 2,6 милиона 

смртних случајева у свету, посебно у Африци . Иако су морбили 

најчешће бенигна болест, они могу, нарочито код одраслих, да до 

веду до слабљења имуног система и суперинфекције другим пато 

генима већ присутним у организму. 

Морбила у Србији није било скоро десет година, док се од 

2010. као последица неодговорног односа према вакцинацији они 

поново јављају. Зато је за само 6 месеци (од октобра 2017. године 

до марта 2018 . године) на територији Републике Србије регистро 

вано 3 654 случаја малих богиња.  Најмлађа  оболела  особа  била 

је стара 15 дана, а најстарија 70 година. Већина оболелих особа 

(95%) била је невакцинисана или непотпуно вакцинисана . Код 400 

болесника регистроване су тешке компликација болести (398 упа 

ла плућа и 2 запаљење мозга) , које су однеле 13 живота. 

 
Тема: ФИЗИЧКО ВЕЖБАЊЕ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА 

 
Примери за подстицај 

Значај вежбања за безбедност, одбрану, сналажење у ванред 

ним ситуацијама и очување радне способности 

Током треће недеље маја 2014. године, велике кише су пого 

диле Србију. Забележене су рекордне количине падавина. Услед 

поп лава око 32.000 људи је евакуисано из својих домова, од којих 

је 25.000 из Обреновца. 51 особа је изгубила живот, од чега се 23 

удавило. По неким информацијама сматра се да би већина њих 

преживе ла да је умела да плива или да је имала довољно физичке 

снаге да се попне на кров куће, дрво или друго безбедно место. 

Такође је невероватан податак да преко 50% мла дих до 18 го 

дина не зна да плива. Резултати појединих истраживања о физич 

кој акт ивности деце и младих говоре о томе да велики број учени 

ка IV разреда основне школе у центру Београда не уме да се попне 

на дрво. 

Сви ови примери нам указују на то да редовно физичко ве 

жбање може имати утицај не само на здравље и развој физичких 

способности или на физички изг лед поје динц а већ и на његову бе 

збедност и живот. 

Континуирани рад на развоју физичких способности је неоп 

ходан за поје дине професије као што су војни и полицијиски по 

зив. Поред осталог, физичке способности су један од фактора који 

д ир ектно утичу на личну безбедност сваког припадника снага бе 

збедности. 

Значај физичког вежбања је неопходан за унапређивање и 

одржавањ е радне способности сваког поједин ца без обзира на 

професију којом се бави. 

 

Неправилно вежбање 

У Србији постоји велики број фитнес центара и клубова у ко 

јима људи све чешће вежбају. То је свакако добро, уколико нема 

услова за вежбање у природном окружењу, али оно што брине је 

сте све већи број људи који вежбе изводе неправилно . Иако улажу 

велики напор и очекују најбоље ефекте по свој изгле д и здравље, 

нису свесни да на тај начин могу угрозити кичмени стуб, истег 

нути мишиће или направити микротрауме мишићног ткива.Често 

су вежбачи преамбициозни или нестрпљиви у очекивању  ефека 

та вежбања па оптерећење на тренингу повећавају више него што 

је потребно и безбедно. То је један од најчешћих разлога за поја  

ву деформациј е покрета. Свака вежба има покрете који се изв оде 

дефинисаном путањом и изводе је одређене  групе мишића . Када 

је оптерећење при вежбању неадекватно, онда долази до нару 

шавања те путање.Те ло долази у непр авилан положај, а у рад се 

укључују и друге мишићне групе које потпомажу извођење покре 

та како би се он остварио по сваку цену. При томе се губи ефекат 

вежбе, а доводи у питање самоповређивање. Неправилно вежбање 

често је удружено са неправилним дисањем, односно вежбач и не 

усклађују ритам и темпо дисања са ритмом и покретом извођења 

вежби. Уколико се томе дода неправи лна исхрана пре и након ве 

жбања, особа може имати више штете него користи од одласка у 

фитнес центар. 
Предложена литература, линкови и видео материјал: 

1. Спорт и друштво, Грејам Скемблер 
2. Спорт - критичка социологија , Ричар д Ђулијаноти 

3. Стратешки менаџмент спортских догађаја, Гај Мастерман 

4. Приручник из Физичког васпитања - Факултет за спорт и 

туризам 

5. Фитнес - Физичка припрема у рекреацији, Станимир Сто- 

иљковић 

6. Фитнес, Станимир Стоиљковић 

7. Лоша наука", Бен Голдејкер 

8. ,,Шта је најбоље за ваше дете - због чега су вакцине бе 

збедне и спасоносне", Стејци Минuер и Алисон 

9. Документарни филм о Џенис Џоплин: Janis: Little Girl Вlие 
(2015) 

10. Институт за јавно здравље Србије "Др  Милан  Јовано 

вић Батут" - Информације о наргилама ht tp://www.batut.org.rs / 

down load/izdvajamo/duvan /Nargile%20osnovne%20informac ij e.pdf 

11. Институт за јавно здравље Србије" Др Милан Јовановић 

Батут" - Резултати Глобалног истраживања о пушењу међу млади 

маl 3-15 година, 2017. година 

12. http://www.batut.org.rs/download/izdvajamo/GУТS%202017%20 

kljucni%20rezulatati.pdf 

13. Светска  здравствена  организација  http://apps.who.int/iris / 

Ьit stream/hand le/10665/161991/9789241 508469_eng.pdf ;jsess io nid= 1 
ЕВСВСЕ147В77А7F365A7E6142C9BCB8?seq uen ce=1 

14. http://www.batut.org.rs /down load/aktue lno/vod icZaRadio n 

ice.pdf 

15. Специјална болница за болести зависности http://www. 

draјzerova.org. rs/saveti/%C5%A 1ta-treba-znati-o-drogama 

16 . Канцеларија УН за дрогу и криминал https :// www.unodc. 

org/LSS /Page/NPS 

17. Имунизација вашег детета. Водич за родит еље. УНИIЈ;ЕФ 

Србија, август 2015. године. Доступно на: https://www.unicef.org/ 

serbla/sites/unicef.org.serbla/files/2018-08/lmunizacUa _ vaseg_deteta.pdf 
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УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

 
Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да 

уче- ник кроз истраживање уметности и стваралачки рад 

развија осе- тљивост за естетику, креативност , радозналост и 

мотивацију за стварање и изражавање у различитим медијима , 

као и да формира навику да се континуирано укључује у 

уметнички и култу рни жи- вот заједнице . 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

- разматра слично сти, разлике и повезаност различитих 

уметности; 

- реализује идеје уважавјући принципе одабраних 

уметнич- ких дисципли на; 

- користи релевантне изворе за истраживање остварења и 

по- јава у уметности; 

- користи разноврсне податке као подстиц ај за стваралачки 

рад; 

- презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабра 

ном медију ; 

- предлаже садржаје или актив ности у којима се пове зују ра 

зличите уметности; 

- комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање 

различитих мишљ ења, идеја и естетских доживљаја ; 

- исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких 

дела; 

- просуђује , критички, утицај уметности на здравље; 

- учествује, према сопственим способностима и интересова- 

њима, у истраживању , смишљању, планирању и реализаци 

ји мањег пројекта. 

 

Разред 

Недељни фонд часова 

Годишњи фонд часова 

Друп, 

1 час 

37 часова 
 

ОПШТЕ МЕЂУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

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

ТЕМА 
11 кључ н11 појмов11 садржаја 

Компетенција за целож ивотно учење 

Естетичка компетенција 

Сарадња 

Решавање проблема 

Одговорно учешће у демократском друштву 

Рад са подацима и информацијама 

Дигитална компетенција 

Комуникација 

Одговоран однос према околини 

Одговоран однос према здрављу 

Предузимљивост и оријентација ка предузет  

ништву 

- на при меру одабраног дела анализира на који начин кон 

текст настанка дела одређује његове кара ктеристике ; 

- аргументовано изражава своје мишљење о уметничким 

остварењима, активностима и акцијама у однос у на 

контекст ; 

- указује на сличности, разлике и пове заност које уочава на 

одабраним приме рима различитих уметности насталих у 

сличним или различитим контекстима ; 

- указује на сличности , разлике и повезаност које уочава на 

одабраним примерима уметности насталих у различитим 

медијима; 

- анализира идејне и идеолошке садржаје у начинима пред 

ставе тела; 

- анализира неуметничке и пропага дне с адржаје и д руштвене 

појаве које угрожавају људска права ; 

- користи одабране уметничке и д руштвене феномене као 

подстицај за самостални или тимски стваралачки рад; 

- одабере истраживачку активност у складу са својим инте- 
ресовањима; 

КОНТЕКСТ 

 
Уметничко дело у контекс ту; Уметност, идеје и идеологије; 

Site specific проје кти; 

Ангажована уметност; 

Примењене уметности; 

Звук и слика у контекст у; 

Музика и игра у различитим деловима света; 

Музика и игра у различитим деловим а Србије; 

Музика и покрет; 

Плес и визуелна уметност ; 

Реч и слика (Илуминирани ма нус крипт, О д с редњовековног 

манускрипта до дневне штам пе); 

Књижевниц и који су сами илустровали своја дела; 

Уређење животног простора у савременом свету; 

Дизајн пермакултуре и самоодржива насеља ; 

Пејзажна архитектура; 

Релациона уметност; 
Партиципативна умет ност .. 

- одабере медиј за реализа цију свог рада у складу са својим 

1 ин те ресовањима и актуелним могућ ностима; 

- критички процењује изво ре, податке и информације које 

користи за истраживање; 

- кроз размену са вршњацима или у контакту са широм 

локалном заједницом предлаже активности и акције везане 

за решавање актуелних проблема у свом окружењу кроз 

уметничке партиципативне праксе 
- у контакту са новим умет ничким праксама виђеним на 

1 ТЕЛО 
 

 
уметничким  манифестацијама  у окружењу  или  на интерне   1 ИНТЕРМЕДИЈА 

1 

Стереотипи лепоте тела; 

Од античког тела до тела у средњовековној умет нос ти; 

Тело у Западној уметности: од ренесансе до Боди арта; 

Тело идеје, идеје тела: Тело и идеологија ; 

Тело извођача: тело које плеше, глуми, пева ; 

Глума или перформанс? 

 ту, анализира употребу но вих медија; 

- указује другима на значајна дела, проје кте и манифестације 

у култури који доприносе очувању културногидентитета. 

- пре длаже уметничке активности и пројек те који повезују 

вршњаке у земљи , окружењу и свету; 

- афирмише здраве стилове живота кро з умет ничке актив 

ности; 

- документује своје активности у изаб раном медију; 

Савремене уметничке праксе; 

Нови медији ; 

Савремене уметничке манифестације у свету и код нас; 

Уметнички /муз ич кн фестивали у свету и код нас ; 

Мултимедијалне представе ; 

Виртуелни музеј; 

Сајмови науке и уметности; 

Спој различитих уметничких пракси. 

 



 

УПУТСТВО ЗА МЕТОДИЧКО-ДИДАКТИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 
Изборни програм Уметност и дизајн интегрише више умет 

ничких дисцип лина у нову целину. Планом је пр едвиђено да га 

ученици могу бирати током целог гимназијског школовања. Осло 

нац за остваривање програма представља опште упутство које се 

односи на све изборне програме и упутство које изражава специ 

фичности програма Уметност и д изајн за други разред гимназије. 

Програм омогућава ученицима: да се упознају са различитим 

појавама у савременој уметности  и да  својим  деловањем  доприне 

су уметничким и културним дешавањима у локалној средини; да 

открију како се прожимају различите  врсте  уметности,  да  развија 

ју опажање и уметничке вештине; д а уче  како да  користе  различи 

те податк е  као подстицај  за стваралачки  рад; да ефикасно  сарађују 

и комуницирају ; да размишљају , размењују мишљења и формирају 

вредносне судове са циљем поштовања и  заштите  људских  права , 

да предузимају друштв ено одговорне акције у циљу проналажења 

решења која су примењива и одржива, као и д а остваре потребу да  

се изражавају у  одабраним  уметничким  дисциплинама  и  медији 

ма. Програм пружа велику могућност прилагођавања интересова 

њима и способностима ученика кроз различите садржаје. Теме су 

подстицај за планирање истраживачких  и  пројектних  активности 

које омогућавају достизање исхода и развијање међупре дметних 

компетенција . Сваки исход је могуће остварити кроз различите ме 

тоде и технике рада. 

У интегративном интер д исuип линарном приступу, актив 

ности се планирају из перспективе ученика јер овакав приступ 

најбоље одговара учењу у стварном животу које интегрише  и 

повезује садржаје различитих подручја. Овакав приступ  подразу 

мева  активног  ученика  чији  је   фокус   усмерен   на   решавање 

проб лема, постављање питања и на активно тражења одговора. 

Остваривање оваквих програма  доприн оси  развоју  оригинал 

ности, флексибилности, осетљивости и флуентности код ученика. 

Остваривање програма почиње представљањем програма и 

тема и идентификовањем ученичких интересовања. Након избора 

теме/тема на којима ће ученици радити, односно њеној/њиховој 

операционализацији, бира се начин рада. Уводни часови су прили 

ка да се сагледају знања, ставови, вредности и вештине које посе 

дују ученици у вези са темом којом ће се бавити, и начином рада 

на теми. 

Активности и методе које су погодне за реализацију овог 

програма су: креативне радионице, рад на пројекту , покретање ак 

ција, реаговање на одређене теме, дискусије, дебате, играње улога, 

анализа ин формација , истраживање и анализа добијених резул 

тата, прављење досијеа, вртлог идеја , студ ије слу чаја, промоције, 

организовање кампања и сл. При примени сложенијих активности 

(на пример , приликом сарадње са локалним/ уметничким /култур 

ним институцијама) прати се и вр еднује ток организације, међу 

собна сарадња ученика , поштовање пр оцедура, уочавање тешко 

ћа, идентификација више различит их решења за уочени проб лем, 

идентификација могућих помагача, овладавање вештином евалуа 

ције и вештином пре зентације постигнутог, размена искуства из 

међу група. Свака акт ивн ост доприноси остварењу задатака. 

У складу са специфичностима програма и просторно-тех 

ничким капацитетима препоручене теме се могу реализовати кроз 

различите медије : слику (скице, цртежи, слике, плакати, књига 

уметника, мур али), фотографију (врсте кадрова, жанрови), акцију 

(перформанс , хеп енинг , флеш моб, глума, игра, плес), музику (ин 

струментална, вокална, вокално-инструм ентална и сценска), позо 

риште (текст, глума, покрет , кореографија , сценографија) , кратки 

филм (играни или анимирани (анимација цртана,  глинена,  лут 

карска или компјутерска)  , дизајн  (графички,  инд устријски,  модни 

д изајн , веб дизајн, костимографија , сценографија), амбијент (уре 

ђење ентеријера, архитектонско пројектовање) , лични досије уче 

ника и сл. 

Програм се остварује кроз активности које ученици реали 

зују у школи и ван ње. Препоручује се контакт са музејима и ку 

стосима у локалној средини као ван ње путем интернета , затим са 

мрежом Републичког завода за заштиту споменика култур е, архе 

олошким локалит етима, координаторима различитих уметничких 

манифестација , који ученицима могу да помогну у остваривању 

њихових задатака/налога. На часовима се ученици договар ају, пла 

нирају, размењују искуства о активностима које су спровели ван 

шко ле, помажу једни д ругима или обављају активности које су из 

водљив е у датим условима. 

У процесу организације унутар групе, наставник усмерава 

ученичке активн ости, подстиче и мотивиш е, пружа информације , 

помаже ученицима да организују активности, креира атмосферу у 

којој се ученичке активности реализују. Наставник је главни кре 

атор климе на часу и треба да буде свестан да се и на тај начин 

доприн оси остварењу циља предмета. Активности на часу треба 

да се одвијају у атмосфери поверења , поштовања различитости, 

међусобног уважавања , конструктивне комуникације и демократ 

ске проце дуре. 

Како реализација програма треба да се одвија у складу са прин 

ципима активне, радионичарске и истраживачке наставе са сталним 

рефлексијама на одговарајуће појаве из друштва, посебан захтев за 

наставнике представља потреба за припремом стално но вих, актуел 

них материјала који најбоље одговарају садржају, циљевима и зада 

цима предмета. Они се могу наћи у различит им изворима информа  

ција, с тим да треба оспособити и охрабривати ученике да и сами 

проналазе материјале који су погодни за обраду на часовима. 

Теме наведене у програму изборног програма Уметност и д и 

зајн треба схватити најшире могуће , јер су осмиш љене као моти  

вација и подршка идејама и практичном искуству како наставника 

тако и ученика. Сваку тему је могуће сагледати из перспективе 

што већег броја уметничких приступа. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА 

Тема: КОНТЕКСТ 

Тема се односи на било које уодношавање , те се може одно 

сити како на уклапање садржаја постера који ученици реализују у 

формату папира или паноа, преко историјског контекста настанка , 

излагања , извођења , пр одукције, рецепције дела (ликовног, музич  

ког, д рам ског), као и у сагледавању својих позиција и могућно сти: 

шта се у датим условима жели и може реализовати,  зашто ,  како, у 

ком медијуму, где... 
 

Примери за подстиц ај: 

1. Рад Радоша Антонијевића Шатор Дечани би био добра 

илустрација за то да се једно дело може сагледати и кроз све три 

теме програма : као дело које настаје у контексту српске уметности 

21. века, а реферише на српску средњовековну архитектуру, која је 

и данас конститутивна за наш национални идентитет, али и у кон 

тексту рецентних и актуелних збивања: сукоба на Косову, светске 

избегличке кри зе... Дело је упит шта данас радимо и шта можемо 

радити са културним наслеђем, на који начин је оно преносиво или 

непреносиво , шта са њим радимо у условима криз е, да ли је и ово 

предлог привремене архитектур е, преко кога се може причати и о 

проб лему избеглиштва, бескућништва, становању, нехигијенским 

насељима... О делу Шатор Дечани се може причати и са аспекта 

тела које се у њега смешта (да ли је пријатно телу тако смеште 

ном у националну историју, или му је зими хладно, лети вруће, да 

ли шавови куп ола прокишњавају ...), о питању материјала и израде 

(ко је сашио овај шатор , да ли је то уметност...), те о питању упо 

требљивости, тој основној одредници уметности или дизајна - на 

који начин уметност постаје употребљива (те се може причати о 

дизајну) или се може говорити о уметности ради уметности... Када 

је реч о одредницама  функционалног  и  нефункционалног у  тра 

д ици оналном разликовању уметности и д изајн а, о њиховим веза 

ма се може говорити на примеру Мондријанових слика из серије 

Композиција са црвеним, :жутим и плавим и Ритвалдове црвене 

и плаве фотеље из 1918. год ине (да ли је ова уметност учињена 

употребљивом удобна?) или куће Шредер из 19 24, али и могућно 

шћу уметности да инсистира на крајњој неупотребљивости (Еке 

рова Столица са ексерима , 196 3, Крзнена шољица за чај Мерет 



 

Опенхајм, 1936)... Може се тим поводом причати и о релационој и 

партиципативној уметн ос ти. Галерија Трамвај у Глазгову је 2016. 

у сарадњи са Шкотским центром за избе глице организовала умет 

нички пројекат под називом Седи за мој сто (Share my tаЫе), где 

је служена храна из свих крајева света а новопридошле  избеглице 

и локално становништво имале су прилику да се сретну и разгова 

рају. Документација овог пројект а, низ фотографија Имана Тажи 

ка (Iman Tajik) осим што подсећа на акције релационог уметнока 

Рикрита Тир аванија, формално се надовезује и на иконографску 

шему Тајне вечере... Овде се ради о фотографијам а наизглед обич 

них догађаја, који ученицима не морају бити уметност. Тим пово 

дом се може говорити о новим уметничким праксама и медијима, о 

новоме д ијским радовима као таквим али и на позивање на позната 

дела са новим могућностима које нови медији нуде (на пример, ри 

мејк Леонардове Последње вечере мађарског уме тника Бенче Хај 

дуа (Bence Hajdu) . Следећи излагачки живот рада Шатора Дечани 

може се говорити о савременим уметничким манифестацијама у 

свету и код нас на којима је био изложен , о колекцији у којој се сада 

налази као и о приро ди т их манифестација (која су друга дела изло 

жена симултано, која је била тема изложбе итд .) или ин ституција 

(када је рад откупљен и како, којаје идеја откупа, итд.) . 
Могуће активности и резултати рада учен ика: 

- макете постојећих здања у окружењу (укључујући школу) у 

различитим материјалима (од  праве"  архитектонске"  маке 

те, до иrровноr римејка у неком другом, нетипичном мате 

ријалу, са неком д ругом наменом и функц ијом (или, напро 

тив, без функције...); 

- линија употребних прои звода: намешт аја, посуђа , одеће, 

увијача за свеске, персонализована мапа за цртеже... ди 

зајнираних на основу избраног дела из светске или наше 

уметничке баштин е, а које би имало функ цију мотивације , 

подстицаја за стваралачки рад; 

- избор музике који би одговарао слици, или напротив слике 

која би одговарала музици , мини клипови анимираних сли 

ка са звуком ...; 

- виртуелни музеј /конзерваторијум са делима по избору  сва 

ког ученика или по избору групе ; 

- мапирање манифестација у којима је неки савремени рад 

прик азан/изве ден, концепта манифестације (која су друга 

дела била излож ена, која је била тема из ложбе итд .), креи 

рање плаката ; 

- анкета о привременој и/или слам архитектури у свом крају, 

репортажа, дизајн привермених закло на (склоништа могу 

бит и и за животиње лутал иц е)...; 

- документ ација о реализацији акција које доприн осе живо 

ту заједнице и проширују схватање уметности као догађаја, 

хепенинга , размене, учествовања... 

Корисна адреса: http://www.superv izuel na.com/mapa-rados-an 

tonije vic/ 

2. Информација и уметност постали су у великој мери део 

наше социјалне реалности . Виртуелни простори интернет форума, 

друштвених мрежа, онлајн образовања итд., доносе контексте у 

којима примамо информације, представљамо се и доживљавамо 

свет посредством диг италног кода. Пример пројекта који може да 

буде инспиративан ученицима за реализацију сопствених идеја је 

пројекат МАП Арама Бартхола. Уметник истражује односе физич 

ке и виртуелне географије претварајући естетику и елементе д и 

зајна програма Google Мар у велике физичке објекте широм света. 

Он поставља дрвене конструкције у облику обележивача локација 

Google Maps-a у реални, физички, простор који Google одрећује 

као центар града. Како то ника да не буде за пр аво центар града, на 

овај начин уметник преиспитује веродостојност диги талних пода 

така на ин тернету на које се ослањамо сваког да на. 
Могуће  активности  и  резултати  рада ученика: 

- истраживање и  фотографисање  споменика  културе  у  месту 

у  ком  ученици  живе  (прегледање  књига,  дневне  и  перио  

д ич не штампе, докуме ната и д руг их изворе о наслеђу кра 

ја), вођење дневн ик а рада (бележење сусрета, дожив љаја, 

импресија...); 

- обележа вање споменика културе и локације на којима се 

налазе на интерактивној карти Google Maps (креирање ико 

ница које би посетиоци ове мрежне странице могли да ак 

тивирају кликом и да затим прочит ају информације о спо 

менику културе); 

- мапирање локаuијских тачака у граду, анализа стања, кре 

ира ње уметничких пројаката као рефлекс ије на затечено 

стање, бележење на социјалним мрежама са rеолокацијском 

опциј ом, пласирање резулт ата и по з ива на реакцију са ци 

љем промене затеченог стања...; 

- мапирање градских звукова, бележење појединачних  звуко 

ва, креир ање му зичке компо зиције комбин ацијом градских 

звукова; 

- објављивање прикупљеног материјала у форми електронске 

књиге , новин а, филма, мултимедије...; 

- ђачке новине, које могу бити и штампане и електронске, у 

којима су анализирани догађај и из локалне заједнице или су 

забележ ени сви пројекти из школе са различитих предме та; 

- анализа развоја књига од илуминираних рукописа , преко 

штампе , до е-изда ња, анализа од житија светих на икон ама, 

преко стрипа, до инстаrрам фрејмова и покушаја креирања 

визуелн ог наратива; преиспитивање будућн ости књиге и 

прављење неког пр ототипа будуће књиге (користећи се ви 

шемедијским садржајима); 

- анимирање локалне заједнице штампаним садржајима са 

одређеном поруком које ће решавати одређене друштвене 

проблеме (нпр. ако место нема биоскоп, покретање био 

скопа, од малих провокативних порук а /плакати, памфл ети, 

разгледнице с поруком.../ до активирања  чланов а друштва 

у колективном пројекту (нпр. простор за довршавање ре 

ченица на памфлетима или дописива ње вести у дел им ично 

штампаним новина ма...); 

- трансформација класика (познати  плака ти или памфлети) 

у којима се променом одређених делова мења контекст, а у 

корист конкретног савременог проб лема; 

- креирање нове уличне сигнализације које помажу у реша 

вању проблема локалне заједнице, постављање локалних 

пунктова са готовим белим  знаковима  које позивају  локал 

ну заједницу да мапирају проб леме у граду исцртавањем 

сопствене сигна лизациј е... 
 

Корисна адреса: https: //arambartholl. com/map / 

Тема : ТЕЛО 

Тема омогућује широк спектар интерпр етација, од дословног 

рада на представи тела, преко слике тела и перформативноr тела 

извођача, до идеја које та тела стварају, које та тела остварују, од 

носно један концептуалан при лаз телу и делу (тело као дело, ,,кор 

пус" или "опус" аутора). 

 

Примери за подстицај: 

 
У свом кратком видео раду Ритам, реализованом са групом 

колега 2001, уметник Владимир Николић, тада још увек студент на 

Факултету ликовних уметности, упечатљиво дочарава како његова 

генер ација, једна од последњих рођених у време Титове Југосла 

вије, реагује на нову идеоло шк у матрицу, усвајајући основни гест 

поновно актуализована вере, кроз генерацији близак ритам техно 

бита. Ова кратка форма је добар пример рада као става (statement) 

којим ученици могу коментарисати, освестити али и присвојити 

друштвен и контекст који живе, али и као везе ритма, покрета идеј е 

и слике... У том смислу се може погледат и и д окуме нтарни фи лм 

Марте Попиводе из 2013. под називом Југославија , како је иде ол о 

гија покретала наше колективно тело. 

Ученици могу да реализују своје тонске или видео записе као 

израз неке своје ид еје, или реакције на друштвену стварност која 

их обележа ва, да даље истражују пр одукцију са сличним темама , 



 

да мапирају фестивала на којима су ови радови били, д а организу 

ју филмски фестивал у својој школи на тему коју сматрају блиском 

својој генерацији итд. 

Корисна адреса: http ://www .vladimir-niko li c.com/foto/rhythm 

still.jpg 
 

Тема: ИНТЕРМЕДИЈА 

Тема се односи на повезивање више медија у реализацији 

једног пројекта. Уметничка инсталација је пример интермедијског 

рада, будућ и да она сама није уметнички медиј већ однос разли 

читих уметничких медија. Визуелна песма повезује медиј сликар 

ства и књижевности. Перформанс пове зује различите медије позо 

риш та, музичке уметности, ли ковних уметности и књижевности. 

Интермедија укључује и традиционалне и савремене, нове , техни 

ке реализа ције. 

Примери за подс тицај: 

Србија је земља коју обележавају  бројни  позоришни,  филм 

ски и музички фестивали, као и локални фестивали  и  традицио 

налне манифестације, који окупљају познате личн ости и младе из 

целог света. Предлог је да се ученици у другом разреду прво  упо 

знају са филмским фестивалима, а затим и фестивалима који обје 

дињују више категорија. Међу најзначајним фестива лима у Србији 

су: ФЕСТ, СОФЕСТ, Седам величанствених, Фестивал ауторског 

филма, Фестивал европског филма на Палићу, Нишки фестивал, 

Синема сити, међународни филм ски и музички фестивал Кустен 

дорф..., а у Европи: Кански фестивал,  Венецијански  фестивал 

(Mostra Intemazionale d'Arte Cinematografica), Берлинале, Пулски 

фестив ал... 

На уводним часовима је потребно упознати ученике са знача 

јем фестивала у нашој земљи, Европи и у свету, основним појмо 

вима филмске уметности (кадар, монтажа, режија, звук, сценогра 

фија...) и заједно са ученицима анализирати мање исечке филмова. 

На пример , Путовање на Месец, Оклопњача Потемкин , Метро 

полис, Велики диктатор, Грађанин Кејн, 12 гневних људи, Чети 

ри собе, Матрикс, Господар прстенова... Ученици, према својим 

интересовањима , могу да истражују филмске жанрове, фестивале 

у земљи и свету, ис торију филмског плаката ФЕСТ-а, да истраже 

колики је број стран их гостију и које познате личн ости су посећи 

вале фестивале у нашој земљи, које значајне награде  се добијају 

на познатим фестивалима... 

Препоручује се да се група ученика повеже са локалним 

Секретаријатом/одељењем за културу, представницима општине 

у којој живе, затим библиотеком и архивом и започну истражи 

вање локалних домова културе или биоскопа који су престали са 

радом и открију разлоге урушавања институција филмске умет 

ности. Посебно треба указити на примере грађанских иниција ти 

ва који су покренули процесе обнове биоскопа и значаја филма у 

локалној средини (поменути Покрет за окупацију биоскопа, који 

је запоседањем биоскопа Звезда указао на пропусте у привати за 

цији биоскопа, и успео да покрене серију филмских пројекција у 

том запуштеном објекту који је иначе заведен као Културно добро 

Београда-фото атеље Милана Јовановића, као и манифестацију 

Filmstreet која се већ осам година организује у летњим месецима 

на улицама Београда где се бесплатно приказују филмски кла 

сици). Ученици могу да сниме филм о историји биоскопа/Дома 

културе у својој средини (ученици договором бирају чиме ће се 

бавити у продукцији филма: редитељ, монтаж ер, глумци , сцеари 

ста, тонаu, камерман... ). Овај филм може да буде јавно приказан у 

сали Општине или школе, уз медијско оглаш авање којим би се ло 

кално одељење за културу мотивисало да покрене програме филм 

ских пројекција за младе. 
Корисна адреса: http: //www.fcs.rs/ 

 

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ 

 

Циљ учења избо рног програма Примењене науке је да до 

принесе развоју научне и технолошке компетенције ученика, тј. 

развоју научног погледа на свет, система вред ности и способности 

потребних за одговорну улогу у друштву и даљи лични и професи 

онални развој. 
По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

1. демонстрира разумевање појмова фундаментална и приме 

њена наука ; 

2. процењује значај и утицај научних достигнућа на свакод 

невни живот; 

3. демонстрира разумевање значаја примене зелених принци 

па у оквиру нових научних и технолошких достигнућа; 

4. истражује, анализира и критички проце њује резулта те ис 

траживања; 
5. прикупља , анализира и обрађује резултате мерења; 

6. осмишљава и преду зима истраживање у решавању пробле 

ма, одговорно се односећи према свом животу, животу других и 

животној средини; 

7. искаже и образложи позитиван став према стицању науч 

них знања и примени научне методологије. 

 

Разред 

Недељни фонд часова 

Годишњи фонд часова 

Други 

1 час 

37 часова 
 

ОПШТЕ МЕЋУПРЕДМЕТНЕ 

КОМПЕТЕНЦИЈЕ 

ИСХОДИ 

По завршетку разреда уче ник ће бити у стању да 

ТЕМЕ 

и кључни појмови садржаја програма 

Компетенција за целоживотно учење 

Комуникација 

Рад са подацима и информацијам а 

Дигитална компетенција 

Решавање проблема 

Сарадња 

Одговорно учешће у демок ратском друштву 

Одговоран однос према здрављу 

Одговоран однос према околини 

Естетичка компетенција 

Предузимљивост и оријентација ка  пред узет 

ни штву 

- образложи избор теме/идеје пројект а/истраживања , циљ и 

план рада; 

- формулише истраживачко питање и задатак; 

- прикупи , одабере и обради информације релевантне за 

истражив ање, користећи ИКТ; 

- тумачи резултате научних истраживања са различитих 

аспеката; 

- прикаже резултате истраживања; 

- сарађ ује у тиму, поштујући разли ке у мишљењу и инте- 

ресима, дајући лични допринос постизању договора и 

афирмишу ћи толе ранцију и равноправност у дијалогу; 

- критички процени со пс т вени рад и рад сарадника у групи; 

- д изајнира и реализује пројекат одговорно се односећи 

према себи, сарадницима, животној средини и културном 

наслеђу ; 

- процени значај нови х научних и технолошких достигнућа и 

утицај науке на свакодневни живот. 

ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА 

Преношење и провођење топлоте и влаге. 

Топлотна изолација стамбених објеката, врсте материјала и 

начин примене . 

Технологија вештачке регулације темпераrуре и влажности. 

Утицај гасног састава атмосфере на животне услове . Темпе 

ратуре које су неопходне за одржавање живота. Последице 

излагања екстремним темпе ратурама . 

Одећа за Марс. 

ПОЛИФАЗНИ СИСТЕМИ 

Суспен зије , емул зије , пене , аеросоли. 

М.еђумо лекулске силе , површински напон те ч нос ти и 

биолошки значај . Мехур од сапунице (хемијски и биолошки 

аспект). 

Употреба суспе нзија, емул зија , пена или аеросола у инд у 

стрији и свакодневном животу. 

КАКО АВИОН ЛЕТИ? 

Шта утиче на лет авиона? Да ли је примена Бернулијеве 

једначине потпун о објашњење? 

Како лети змај, хеликопте р, дран , параглајдер , одело са 

крили ма? Материјали за израду летелиuа. Различити модели 

летелица од папира . Реактивно кретање живих бића. 

http://www.fcs.rs/


 

 

  ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПАТЕНТИ" ПОЗАЈМЉЕНИ " ОД 

ЖИВИХ БИЋА 

Чичак- трака, ноге rеко на - материјали високе адхезије , хи 

дрофобност (лотосов цвет), вештачка фотосинте за, влакна од 

паукове свиле, принuип контралротока, антиб ио т и uи. 

ИСХРАНА И КВАЛИТЕТ ХРАНЕ 

Намирнице у ис хран и. Деклара ција прехрамбених производа. 

Установе које прате квалитет хране. Одређивање енергетске 

вредности намирница и планирање исхране  .  Метаболички 

значај на ми рница. 

ВОДА 

Физичко-хемијска својства воде и њихов зна ча ј за организме 

и животну средину. 

Утицај влаге на одв ијање прои зводних пр оцеса, здравственог 

стање човека, сировине и готове производе , машине , елек  

тронску опрем у и уметничка дела. 

Биотехнологија у третману отпадних вода и индустријског 

отпа да. 

Сорпциона својства полимера. 

 

УПУТСТВО ЗА ДИДАКТИЧКО-МЕТОДИЧКО 

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА 

 

Изборни програм Примењене науке је програм у четворогоди 

шњем трајању, кроз који ученици мултидисциплинарно (физика, хе 

мија , биологија, географија, математика...), истраживачким радом, 

изучавају природне појаве, процесе, научне идеје, технолошка ре 

шењ а и оспособљавају се како да своје идеје остваре кроз различите 

пројекте , одн осн о развијај у научне и технолошк е компетенције. 

У програму за други разред пр едложено је шест тема: То 

плотна изолација, Полиф азни системи, Како авион лети? Техно 

логије и патенти "позајмљени" од живих бића, Исхрана и ква 

литет хране и Вода. Реализацију програма би требало започети 

представљањем тема, што се ефектно може урадити тако да се уче 

ницима понуде одабрани чланци , снимци који обрађују заним љиву 

појаву, произв од, креацију и слично , као подстицај за разговор и 

одабир тема за рад (нпр. адитиви у намирниц ама, проклијало семе 

на Месецу, сонда" Инсајт" на Марсу, ,,интелигентне " зграде, ,,па 

мет на" одећа и слично). Након тога би требало да се учен ици изја 

сне о темама којима би се бавили, а наставник да упозна (подсети) 

ученике са кључним елементима научног истраживања и вешти 

нама које могу да развију оваквим начином рада. Сви заједно би 

требало да договоре правила понашања током групног рада. 

Од предложених тема, ученици са наставником бирају теме у 

складу са својим образовним потребама , а наставник води рачуна 

о фонду часова који су потребни за реализацију изабраних тема. 

Ученицима се могу пону д ити и теме из про грама за први разред. 

1 ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У зависности од предзнања и искуства ученика иста тема у 

различитим групама може бити реализована на различите начине . 

Наставник  је  модератор  активности,   припрема  почетни  материјал 

и води рачуна о исходима који су кумулативн и и достижу се по 

степено  кроз  већи  број  различитих  активности.  Избору  материја 

ла треба посветити  велику  пажњу  имајући  у  виду  узраст  учени 

ка, њихова  интересовања  и  специфичност  теме.  Материјал  треба 

да мотивише ученике да истр ажују, улазе у дискусију, образлажу 

своје ставове. Наставник је прати лац ученичких активности и, 

уколико је по т ребно, да валац додатн их подстицаја, али не и гото 

вих решења. Потребно је подстицати радозналост, аргум ент овање, 

креативност, рефлексивност , истрајност , одговорност, аутономно 

мишљење, сарадњу, једнакост међу половима. 

Број часова по темама, број и редослед тема нису уна пр ед 

дефинисани. За овај изборни програм дефинисани су исходи про 

грама и исходи програма за крај разреда. Исходи програма би тре 

бало да буду дости гнут и до краја реализације програма у целини 

(за четири године трајања) . Разредни исходи требало би да буду 

достиг нути до краја разреда. За сваку тему и наставне јединице у 

којима се она обрађује, потребно је формулис ати исхо де који су 

рефлексија исхода за крај разреда и индикатора међупредметних 

компетенција, а садрже специфичности везане за конкретну тему/ 

проб лем. 

[ ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У реализацији програма требало би максимално користити 

ИКТ решења (платформе за групни рад нпр. Pbworks, платформа 

Moodle, сарадња у" облаку" као Гугл, Офис 365..., за јавне пре 

зентације користити веб решења нпр . креирање сајтова, блогова 

- WееЫу, Wordpress...). Препоручује се коришћење материјала и 

ресурса са сајта  Центра  за  промоцију  науке  (www.cpn.rs /),  www. 

ruk aut estu.vin.bg. ac.rs/, Научних клубова при Регионалним центри 

ма као и других домаћих и међународних сајтова и портала (нпр. 

www.sc ieпt i x.eu, www.go-lab-project.eu, www.sc ien ceinschoo l.o rg, 

www.science-on-stage.eu и други). Препоручује се учешће на дома 

ћим и међународним пројектима и  конкурсима  чије су теме у скла 

ду са циљем овог пр ограма (World Space Week, Chem generation, 

www.firstlegoleague.org итд .). Применом ИКТ решења могу се пре 

вазићи и евентуална мат еријална, просторна и  д руга  ограничења 

при реализацији садржаја, тако што се могу користити нпр. рачу 

нарске симула ције (https :// phet.colorado.edu/sr/ и слично) и аплика 

ције за андроид уређаје. 
Током рада на одабраној теми неопходно је водити рачуна да се 

све фазе пројектне наставе (планирање, реализација, презентација , 

евалуација) остваре као једнаковредне и да се вредновање рада уче 

ника примени током целог процеса рада на теми. Корисни извори: 

Биологија: www.nu ffieldfoundat ioп.org/pract ical- biolog y; 

Физика: www.sciencefair centr al.com, www .stema lli ance.eu, 

www.stem.org. uk, www.sc iencebud dies.org /scie nce-fair-projects /sci 

ence-projects, www.practicalphysics.org; 
Xeмиja:www.rsc.org/learn-chemistry. 

 

ПРЕДЛОЗИ АКТИВНОСТИ И ТЕХНИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПО 
ТЕМАМА 

 
Тема: ТОПЛОТНА ИЗОЛАЦИЈА 

(препоручени број часова 9- 12) 

У реализацији теме потребно је ослонити се на познавање 

основних појмова о преношењу и провођењу топлоте и влаге, то 

плотној изола цији стамбених објеката, врсти материјала и начину 

примене , технологији вештачке регулације температуре и влажно 

сти, утицају гасног састава атмосфере на животне услове, темпера 

тури којаје неопходна за одржавање живота, после диц ама изла гања 

екстремним тем пературам а, одећи за специјалне намене (заМарс). 

Ученици у групама сами бирају којим ће се проблемом бави 

ти. Наставник помаже око прикупљања информација и дизајнира 

ња пројекта, као и током реализације , презентоваља и евалуације 

рада. Ученици прик упљају податке у истраживачком поступку, 

проучавају материјале и начине употребе термоизолационих мате 

ријала у различи т им сиутуацијама у грађевинар ству, ин дуст рији, 

технологији, приро д и и свакодневном животу. Формулишу истра 

живачко питање и задатак, осмишљавају и реализују експеримент . 

Обрађују резултате истраживања и презентују закључке. Критич 

ки износе запажања о свом раду и раду групе и процењују власти 

ти напредак . 

http://www.cpn.rs/
http://www/
http://www.go-lab-project.eu/
http://www.science-on-stage.eu/
http://www.science-on-stage.eu/
http://www.firstlegoleague.org/
http://www.firstlegoleague.org/
http://www.stem.org/
http://www.rsc.org/learn-chemistry


 

Ученици од различитих материјала или комбинације матери 

јала (кућни отпад: пуцкетава фолија, папир, тканине од природних 

и синтетичких влакана, алуминијумске фолије, итд.), могу на 

правити термос који ће одржавати температуру хладне или топле 

воде. Материјале треба излагати различитој релативној влажности 

средине и пратити промене до којих долази. Мерења треба пона 

вљати и одредити апсолутну и релативну грешку мерења. 

Група ученика може пратити начине и врсте топлотне изо 

лације стамбених објеката (кућа  и зграда)  и  поредити  са стањем 

у Србији (или у локалној средини). Проучавајући литературу, уз 

помоћ наставника ученици овладавају кључним појмовима и кон 

цептима. Упознају се са главним својствима различитих грађевин 

ских и материјала за топлотну изолацију (топлотна пр оводљивост, 

паропропусност, топлотна инерција), као и њиховим значајем у 

постизању енергетски ефикасне и здравствено погодне зграде. По 

жељно је да разумеју и појмове топлотни мост. тачка конден 

зације. Обавезно указати на опасности од развоја црних плесни и 

штетних (патогених) микроорганизама на зидовима, у системима 

за вентилацију и сл. Ученици могу да испланирају и спроведу ис 

траживање које се односи на врсте и дебљину изолације у домо 

вима (својим и у свом суседству, месту) . Параметре које прате и 

податке које прикупљају, као и начине њихове обраде и анализе 

треба да одаберу сами, уз смернице и корекцију наставника. При 

мера ради, параметри који се могу пратити су: врста зида (матери 

јал), врста и дебљина изолације у зидовима, крову, таваници , поду, 

врста грејања и енергента , квадратура/запремина  простора  која 

се греје, просечна температура у пр осториј ама, влажност у про 

сторијама, има ли топлотних (,,хладних") мостова и појаве црних 

плесни, потрошња енергента за сезону, укупни трошкови  греја 

ња. Кључ доброг пројекта је у добром планирању, те стога треба 

посветити посебну пажњу тој фази. Ученици треба да сагледају 

које су кључне независне (изолација , врста енергента , паропро 

пусност зида...) и зависне променљиве (потрошња енергента, оп 

тимална температура и влажност у просторијама , појава штетних 

плесни...). После систематског прикупљања, обраде, анализе и за 

кључака, фокус ученика треба да буде на презентовању  резултата 

и закључака који би допринели подизању одговорности у вези са 

овом темом (међу својим вршњ ацима, али и одраслима). Такође, 

важна је и евалуација целог процеса и анализа "шта смо научили и 

шта бисмо следећи пут боље урадили" . При планирању и другим 

фазама рада, ученике треба охрабрити да користе технику брејн 

сторминrа, да шематизују свој план (табела плана акције - шта, 

како, ко, кад...). Указати им на важност прикупљања довољно ши 

роког спектра података , како би избегли проблем да при анализи 

схвате да им нека врста информације недостаје. 
Додатне информације и иде је у вези са овом темом се могу 

добити на: 

http://staпovaп je.gov. rs/doc/eпergetska- efikasnost 

http://staпovaп je.gov. rs/doc/energ etska-efikasnost /Nacional 

na%20tipo logija%20staшbenih%20zgrada%20sa%20energetskiш%20 

karakteristikaшa/Nacionalna%20tipologija%20staшbenih%20zgra 

da%20Srblje. pdf 

http://www.grf.bg .ac.rs/p/1earning /terшo izolacioni_шaterija- 

1i_ 1 387814173320.pdf 

http://www. ingkoшora.org. rs/strucn iispiti/down load/ee/TPб-1_ 

Gradjevinski_шaterijali_i_sklopovi.pdf 

https: //nadgr adnja.w ordpr ess.coш/201 7/05/24/terшo izola cio- ni 

шaterijal i-prirodлog-porekla/ 

https ://www .jpl.nasa.gov /edu/teach/act ivi ty/шars-therшos / 

http://www.all-science-fair-projects.сош/sсiелсе_fair_pro 

jects/7/70/Ь995d656ed29d8c2dcad5c778488153d.htш l#Exр.%20De 

sigл 
 

Тема: ПОЛИФАЗНИ СИСТЕМИ 

(препоручени број часова 9-12) 

Избором важних и интересантних примера ученике треба 

упознати са врстама полифазних система и указати на њихов зна 

чај у индустрији, технологији и свакодневном животу. Наставник 

треба да подстакне индивудално истраживање ученика, координи- 

ра избор тема за рад и помаже у свим фазама рада. Ученици проу 

чавају материјале о полифазним системима и употреби суспензи 

ја, емулзија, пена, аеросола у индустрији и свакодневном животу, 

прикупљају податке , презентују и објашњавају различите примере 

употребе полифазних система . Бирају и образлажу избор теме ис 

траживања. Формулишу истраживачко питање и задатак, осми 

шљавају и реализују експеримент. Обрађују резултате истражива 

ња и презентују закључке. Критички износе запажања о свом раду 

и раду групе и процењују властити напредак. 

Додатне    информације    се    могу    добити    на: 

http://pharшa cy.frigopl us.co.rs/wp-conten t/uploads/2014/04/ 

suspeлzije-i-eшulzije-april-2014.pdf 
 

КАКО АВИОН ЛЕТИ? (препоручени број часова 9) 

Током првих часова наставник помаже ученицима да истра 

же да ли је и колико је исправно објашњавати лет авиона само по 

моћу Берну лијеве једначине. Потом ученици бирају да теоретски 

истраже лет других летећих објеката (змај , хеликоптер , дрон , пара 

глајдер, одело са крилима) или птица, као и практичну реали за ци 

ју модела летелица. Наставник усмерава рад ученика и помаже у 

формулисању истраживачких питања . Ученици проучавају прин 

ципе инжењерског дизајна код различитих врста летелица ; реали 

зују модел изабране летелице. Решавају проблеме у практичном 

раду; критички износе запажања о свом и о раду групе; процењују 

властити напредак. 

Додатне информације се могу добити на: 

Uлi vers ity of Caшbridge https://www.cam.ac.uk/research/news / 

how-wings-really-work 
 

Тема:ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПАТЕНТИ "ПОЗАЈМЉЕНИ" ОД 

ЖИВИХ БИЋА (препоручени број часова 9-12) 

Ученици се упознају са  разноврсним  примерима  инжењер 

ских решења и технологија инспирисаних живим бићима (описи 

примера могу да се нађу на  интернету  ,  нпр. ,,techлologi es inspired 

Ьу living thiлgs"). 

Проналазе сличност неког проблема у својој околини, или 

проблема за који знају из досадашњег искуства, са изазовима са 

којима се сусрећу жива бића. Наредна фаза је планира ње истра 

живања и развоја технологије /производа који би био заснован на 

тој вези. У овој теми је најпогодније применити технику студије 

случаја (речи за претрагу: case study leaching methods). Од ученика 

се не очекује да стварно развију нови производ или технологију, 

већ да у ситуацији симулације таквог пројекта , почну да разми 

шљају на инжењерски начин (решавање пр облема, размиш љање 

по аналогији, примена теоријских знања из приро дних наука...). 

Ученике такође треба охрабрити и да унапред предвиде који про 

блеми могу да се јаве на њиховом пројекту развоја нове техноло 

гије (адекватни мат еријали, изводљивост пр оизводње, проблеми у 

експлоатацији , проблеми који проистичу од "људског фактора" тј. 

неадекватне употребе итд.), као и да осмисле превенцију или ре 

шење тих потенцијалних проблема. 

 

ИСХРАНА И КВАЛИТЕТ ХРАНЕ (препоручени број часова 8) 

Анкетом у свом окружењу ученици прикупљају информације 

о заступљености појединих намирница у исхрани. Овде је улога на 

ставника врло битна , јер анкету треба добро осмислити с обзиром 

да се потрошачи руководе врло различитим критеријумима при 

одабиру намирница (здравственим , ку лтуролош ким, верским и сл.). 

Прикупљају декларације са разноврсних прехрамбених произво 

да како би добили информације о њиховом саставу и нутритивној 

вредности, које супстанце су заступљене и у којој количини; диску 

тују о реЈултатима које су добили; организују се у групе и анали 

зирају улогу и порекло појединих састојака у одређеним произво 

дима. Овде треба посебно обратити пажњу да се разликују главни 

састојци хране (вода, масти, протеини, угљени хидрати , минерали) 

од састојака који су присутни у мањој количини али су од посебног 

значаја за здравље (микроелементи , витамини, антио ксиданси) као 

и од адитива (боје, емулгатори, конзерванси и др .). Следећи корак 

http://staпovaп/
http://staпovaп/
http://www.grf.bg.ac.rs/p/1earning/terшo
http://www.ingkoшora.org/
http://www.all-science-fair-projects.сош/sсiелсе_fair_pro
http://pharшa/
http://www.cam.ac.uk/research/news


 

је пр едстављање рузултата истраживања свих група, дискусија о 

потенцијално корисним/штетним ефектима супстанци из хране, и 

избо р по једне супстанце која ће бити предмет даљег истражива 

ња. На основу позн авања састава ученици идентификују параметре 

квалитета различитих врста намирница и упоређују их са важећ им 

законским прописима. У овој фази рада неопходна је сарадња са 

установама које прате квалитет хране, како би обрада података до 

бијених од референтних лабора торија ил и института омогу ћила 

прављење извештаја на основу расположивих података, извештава 

ње предст авника сваке групе о квалитету намирнице која је била 

испити ва на, односно врсти супстанце чије присуство повољно/не 

повољно ут иче на здравље људи, прављење заједничких листа по 

жељних/непожељних супстанци у намирницама, пр езентовање ре 

зултата истраживања у школи , локалној заједници и пријављивање 

на конкурс за новчана средства који финансира локална заједн ица 

у циљу даљег истраживања и реализа ције пројекта Здрава храна. 

Додатне информације у вези са овом темом могу се добити на: 

https://www. educat ion.com /scieпсе-/аi,-1art ic le/f ood-caloric 

valuel 

https://www. scieпсеbuddies. org/scieпсе-Јаir-proјectsl projec t 

ideas/ 

Тема: ВОДА (препоручени број часова 9-12) 

Тема се може започети ослањањем на знања о флуидима , 

међумолекулским силама, фазним прел азима, физичко-хемијским 

својствима воде и њиховом значају за организме и животну сре 

дину. Може се наставити са утиц ајем влаге на одвиј ање производ 

них процес а, здравствено стање човека , утицајем на сировине и 

различите врсте готових прои звода, машине , електронску опрему 

и уметничка дела, употребом биотехнологије у третману отпадних 

вода и индустријског отпада и сорпционим својствима полимера . 

Сорпциона својства материјала ученици могу испитати пота 

пањем материјала различитог сировинског састава (природни и син 

тетички полимери) у воду и мерити промену масе материјала пре и 

након потапања. Може се снимити камером пад (из пипете која се 

налази изнад материјала) и упијање капљице на материјале разли 

Додатне информације у вези са овом темом се могу добити на: 

http://www.all- science-fai r-pr ojects.com/print_project_ 1388_147 

Фонд за иновациону делатност-извор информисања 

https://www.e du cation. com/science-fair/article/mo is ture- 

wicking-fabrics/ 

http://www. al1- science-fai r-pr ojects. com/print_project_ 1388_147 

 
Пl ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА 

У наст ави оријентисаној ка достизању исхо да прате се и 

вреднују процес наставе и учења, постигнућа ученика (продукти 

учења) и сопствени рад. Наставник треба континуир ано да прати 

напредак ученика, који се огледа у начину на који учен ици парти 

ципирају , како прикуп љају податке, како аргументују, евалуирају, 

докум ентују итд. 

Да би вредновање било објективно и у функцији учења, по 

требно је ускладити нивое исхода и начине оцењивања, 

 
Ниво исхо да Одговарајући начин оцењивања 

Памћење(навести, преп ознати, иденти- 

фиковати ...) 

Објективни тестови са допуњавањем 

кратких одговора, задаuи са означа 

вањем, задаци вишеструког избора, 
спаривање појмова 

Разумевање (навести пример , упореди 

ти , објаснити , преприч ати...) 

Дискусија на часу , мапе појмо ва, про 

блемски задаци, есеји 

Примена (употребити, спров ести, 

демонстрирати ...) 

Лабораторијске вежбе , проблемски 

задаци, симулације 

Анализирање (систематизовати, припи 

сати, разликовати .. 

Дебате, истраживачки радови, есеји , 

студије случаја, решавање проблема 

Евалуирање (проuенити, критиков ати, 

проверити ...) 

Д невници рада ученика , студије случаја, 

критички прикази, проблемски задаци 

Креирање (поставити хипотезу, констру- 

исати , планирати ...) 

Експерименти, истраживачки пројекти 

 

и оuењивање са његовом сврхом: 

 

1 
 

 

читог сировинског састава и на основу снимка анализирати д инами 

ку у пија ња. На сталак изнад чаше са течношћу закачити материјале 

различитог сировинског састава тако да материјал буде мало пото 

пљен у течност и камером снимити капиларно упијање, а затим на 

основу снимка анализирати динамику квашења. Мерења треба по 

нављати и од редити апсолутну и релат ивну грешку мерења. 

1 Оцењивање научен ог (сумативн о) Тестови, писмене вежбе? извештаји, 

усмено испитивање, есеЈи 

Када се говори о пречишћавањ у вода, учен ик е треба упозна 

ти са типовима загађујућих супстанци које  оптерећују  комунал 

не отпадне воде, са највише коришћеним поступцима за њихово 

уклањање, као и кључним техн олошким проблемима при укл ања 

њу. Од загађујућих супстанци треба ист аћи: органске супстанце и 

БПК (биолошка потрошња кисеоника), азотна једињ ења (амони 

јак), фосфате из дете рџената, остала ште тна једињења из средста 

ва за личну и кућну хигијену . Ученици могу да планирају и ураде 

истраживање о стању у области третмана отпадне воде у локалној 

средини. У складу с могућностима, заједно с на ставником може се 

осмислити и експ ериментална провера ефеката различитих трет 

мана на отпадну воду (филтрирање кроз песак без и са засађеним 

биљкам а, испитивање ефекта биолошких активатора који се могу 

купити у мало пр одаји, прављање хидропоничног система и слич 

но) . Свакако треба организовати посету и обилазак постројења за 

третма н отпадних вода, уз стручно објашњење фаза, проб лем а и 

резултата. Посета пр едузећу које се бави инсталацијом оваквих 

постројења је такође добра опција. Саветује се успостављање са 

радње са локалном самоуправом и комуналним пр едузећем, како 

би ученици стекли увид у планове за решавање овог проблема у 

свом насељу, али и добили помоћ локалних експерата. Ученике 

треба охрабрити да кроз цео ток истраживања и пројекта повезују 

и прим ењују своја знања из физике, хемије и биологије. Додатна 

добробит од обраде ове теме свакако треба да буде поди за ње све 

сти код ученик а о важности решења овог проблема (јер се у Ср 

бији само 10% отпадних вода пречишћава), као и значаја сталних 

научно-технолошких иновација у том подухвату. 

За сумативно оцењивање разумевања и вештина научног ис 

траживања уче ници би требало да решавају задатке који садрже 

неке аспекте истр аживачког рада, да садрже новине тако да учени 

џи могу да примене стечена знања и вештине и да садрже захтеве 

за предвиђањем , планирањем , реализацијом неког истраживања и 

интерпретацијом задатих података. У вредновању наученог, поред 

усменог испитивања, најчешће се користе тестови знања. На ин 

тернету, коришћењем кључних речи outcome assessment (testing , 

forms, desa iptivl numerical), могу се наћи различити инструменти 

за оцењивање и праћење. 

У формативном вредновању наставник би требало да промо 

више групни дијалог, да користи питања да би генерисао податке 

из ђачких ид еја, али и да помогне развој ђачких идеј а, даје уче 

ниuима повр атне ин формације, а повратне информације доб ијене 

од ученика користи да прилаго ди подучавањ е, охрабрује ученике 

да оцењују квалитет свог рада. Избор ин струмента за формативна 

вредновање зависи  од врсте активности  која  се вреднује. Када је 

у питању нпр . практичан рад (тимски рад, пројектна настава , те 

ренска настава и слично), може се применити чек листа у којој су 

приказани нивои постигнућа уче ника са показатељ има испуњено 

сти, а наставник треба да означи показатељ који одговара понаша 

њу ученика. 

У процесу оцењивања добро је користити портфолио (збирка 

докумената и евиденција о пр оцесу и продуктима рада учен ика, уз 

коментаре и препоруке) као извор података и пок азатеља о напре 

довању ученика. Предности коришћења потрфолија су вишестру 

ке: омогућава континуирано и систематско праћење напредо вања, 

Посматрање, контролне веж бе, дијагно 

стички тестови, дневници рада ученика, 

самоевалуација, вршњачко оцењивање, 

практичне вежбе 
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подстич е развој у ченика, пр едставља увид у праћење разли чит их 

аспеката учења и развоја, пр едставља подршку у оспособљавању 

ученика за самопроцену, пружа преци знији и поу зданији увид у 

различите области постигнућа Gаке и слабе стране) ученика. 

Приликом сваког вредновања постигн ућа потребно је уче 

нику дати повратну ин формациј у која помаже да разуме грешке и 

побољша свој резултат и учење. Ако наставник са ученицима до 

говори показатеље на основу којих сви могу да пр ате напре дак у 

учењу, а који су у складу са Правилником о оцењивању ученика у 

средњем образовању и  васпитању,  ученици  се уче да  размишљају 

о квалитету свог рада и о томе  шта треба  да  предузму  да би  свој 

рад унапр едили. Оцењив ање тако постаје ин струмент за напр едо 

вање у учењу. На основу  резултата  праћења  и  вредновањ а, зајед 

но са ученицима треба планирати процес учења и бирати пого дне 

стратегије учења. 

Важно је да наставник континуирано пр ати и вреднује , осим 

постигнућ а ученика, процес а наставе и учења и себе и сопствени 

рад. Све што се покаже добрим и ефикасним треба и даље кори 

стити у наставној пракси , а све што се покаже као недовољно ефи 

касно требало би унапредити . 


