
ИЗБОРНИ ПРОГРАМИ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022 ГОДИНИ СУ: 

 

1. Образовање за одрживи развој 

2. Уметност и дизајн 

3. Религије и цивилизације 

4. Методологија научних истраживања 

5. Савремене технологије 

(са ове листе сваки ученик бира по два изборна програма) 

 

У школској 2021/2022.години ученицима трећег разреда школа нуди пет изборних 

програма. Сваки ученик бира два изборна програма у трећем разреду, које мора наставити 

са изучавањем и у четвртом разреду. Недељни фонд часова је 2 часа, док је на годишњем 

нивоу 74 часа, у даљем тексту погледајте детаљнија објашњења и план и теме сваког од 

програма. 

 

 

 

  



ОБРАЗОВАЊЕ ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

 

Циљ изборног програма Oбразовање за одрживи развој је да ученик на основу 

истраживања међузависности људских активности и непосредног окружења развије 

критички, активан и одговоран однос према себи и окружењу у ком живи, и разматрајући 

на које начине актуелни поступци појединаца и група могу утицати на људе и окружење у 

будућности. 

 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

− критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

− преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта 

одрживог развоја;  

− препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

− предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном 

окружењу, на локалном и глобалном нивоу;  

− учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у 

непосредном окружењу;  

− умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

 

ТЕМЕ 

ПРОИЗВОДЊА И ПОТРОШЊА ЕНЕРГИЈЕ 

Класификација извора енергије. 

Анализа извора енергије према начину експлоатације, транспорта, складиштења и 

конверзије. 

Еколошки чисти извори енергије. 

Обновљиви извори енергије. 

Штедња енергије. 

Енергетска ефикасност. 

Глобални трендови потрошње енергије. 

КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ 

Природна кретања климе. 

Човеков утицај на климу. 

Социјалне и економске последице климатских промена.  

Глобална акција у борби против климатских промена. 

Смањење ризика од елементарних непогода. 



Последице, адаптација и мере за ублажавање климатских промена у локалној 

средини. 

БИОДИВЕРЗИТЕТ И ЕКОСИСТЕМСКЕ УСЛУГЕ 

Генетички, специјски и екосистемски диверзитет. 

Чиниоци који утичу на  

биодиверзитет. 

Заштита биодиверзитета на глобалном и националном нивоу. 

Еколошке мреже. 

Важност биодиверзитета за једну заједницу. 

Екосистемске услуге: снабдевање, подршка, регулисање и културне услуге. 

Агробиодиверзитет.  

Проблем нестајања/смањења бројности популација опрашивача. 

Одрживи туризам и биодиверзитет/услуге екосистема. 
 

 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

 По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

− критички разматра утицај људских активности на стање непосредног окружења; 

− преиспитује различите потребе људи у савременом друштву са становишта 

одрживог развоја;  

− препознаје позитивне и негативне примере односа према окружењу; 

− предвиђа могуће последице неодговорног понашања људи у непосредном 

окружењу, на локалном и глобалном нивоу;  

− учествује у активностима које доприносе унапређивању квалитета живота у 

непосредном окружењу;  

− умањује сопствени негативан утицај на окружење. 

ТЕМЕ 

ЗЕЛЕНA ИНДУСТРИЈА И ТЕХНОЛОГИЈЕ 

Различите технологије у истој грани индустрије. 

Супституција сировина и технологија. 

Зелена хемија. 

Закони и стандарди у заштити животне средине.  

СТАНОВАЊЕ И ИНФРАСТРУКТУРА 

Зелена градња.  

Енергетска ефикасност објеката, саобраћаја и комуналних услуга. 

Оптимизација транспорта.  

Проблем буке и заштита од буке.  



Хуманије становање. 

ДРУШТВЕНИ И ЕКОНОМСКИ АСПЕКТИ ПОСТОЈЕЋИХ МОДЕЛА 

РАЗВОЈА 

Урбанизација. 

Миграције, 

равномерни и неравномерни развој. 

Институционални и регулаторни оквир одрживог развоја: међународни, национални и 

локални. 

Зелени активизам: политичке партије и невладине организације.  

Динамика раста светског становништва, економске, еколошке и социјалне последице.  

Популационе политике за ХХI век.  

 
 

 

 

 

 

 

 

  



УМЕТНОСТ И ДИЗАЈН 

Циљ учења изборног програма Уметност и дизајн је да ученик кроз истраживање 

уметности и стваралачки рад развија осетљивост 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 културни живот заједнице. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

− разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;  

− реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;  

− користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;  

− користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

− презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 

− предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 

− комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, 

идеја и естетских доживљаја; 

− исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 

− просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 

− учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, 

смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта. 

 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

ТЕМЕ 

СТРУКТУРА 

Структуре које ствара природа и структуре које ствара човек 

Фрактали 

Модуларност у уметности 

Могући и немогући објекти 

Оптичке варке 

Од камере обскуре до дигиталне камере 

Анимација 

Специјални ефекти 

Музички ефекти 

ПРЕОБРАЖАЈ 

Књижевно дело као повод 

Графички дизајн 

Дизајн употребних предмета 

Design thinking 



Communication design 

Развој уређења ентеријера 

ИЗРАЗ 

Класична и дигитална изложба 

Различити видови наступа кроз историју 

Сценски наступ 

Сценски костим 

Кретање 

Пантомима 

Неми филм 

Боја и звук  

Необични инструменти 

Музика и технологија 

Аудио књига 

Представљање себе и свог дела 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 

         По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

− разматра сличности, разлике и повезаност различитих уметности;  

− реализује идеје уважавајући принципе одабраних уметничких дисциплина;  

− користи релевантне изворе за истраживање остварења и појава у уметности;  

− користи разноврсне податке као подстицај за стваралачки рад; 

− презентује идеје, радове и уметничка остварења у одабраном медију; 

− предлаже садржаје или активности у којима се повезују различите уметности; 

− комуницира учтиво, јасно и аргументовано уз уважавање различитих мишљења, 

идеја и естетских доживљаја; 

− исказује утисак о естетичким квалитетима уметничких дела; 

− просуђује, критички, утицај уметности на здравље; 

− учествује, према сопственим способностима и интересовањима, у истраживању, 

смишљању, планирању и реализацији мањег пројекта. 

 

ТЕМЕ 

АУТОРСТВО 

Оригинал, репродукција, копија и цитат 

Коауторство 

Апропријација у уметности 

Аутори и њихова дела 

Независни живот уметничког дела 



Филмовани роман 

Ауторско и народно стваралаштво 

 

ОКРУЖЕЊЕ 

Комерцијална уметност 

Комерцијализација уметности 

Другачија садашњост 

Архитектура и технологија 

Електронски часопис, сајт и блог 

ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНОСТ 

Видео спот 

Дигиталне игре 

Апликације 

Хепенинг и перформанс 

Уметнички протест 

Хуманитарна акција 

 

  



РЕЛИГИЈЕ И ЦИВИЛИЗАЦИЈЕ 

 

Циљ учења програма Религије и цивилизације је да ученици кроз компаративно и 

интердисциплинарно критичко истраживање феномена религије и цивилизације осветле и 

разумеју сопствени идентитет, као и да уваже идентитете других и другачијих. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

- упореди културолошке особености насеобина у различитим историјским епохама;  

- упореди и протумачи однос сопствених вредности, потреба и циљева и вредности, 

потреба и циљева ширих заједница којима припада; 

- објасни основне појмове и теме од важности за разумевање различитих религија и 

цивилизација, протумачи разлике међу њима и критички их промишља;  

- цени сопствени идентитет и демонстрира начелно добронамеран и толерантан однос 

према припадницима других заједница; 

- објасни сукобе и конфликтне ситуације различитих религија и цивилизација, разлоге 

због којих они настају, опасности које носе и  истражи могућности њиховог 

превазилажења; 

- илуструје примерима значај прожимања различитих цивилизација и религијских 

учења;  

- развије способност рада у групи и пројектног рада, прихвати правила поделе улога у 

радном процесу, активно учествује у остваривању заједничког циља; 

- користи различите изворе података у истраживањима и критички приступа 

различитим изворима, користи стручну литературу, податке добијене путем 

интернета и медија, служи се ИКТ средствима у раду; 

- учествује у интеркултуралном дијалогу, разумевајући утицај религија на 

обликовање људског друштва у прошлости и данас 

ТЕМЕ 

− Цивилизација (култура и цивилизација; насеобина/ град у цивилизацији; 

космополитизам; историја цивилизације – историја хијерархије; странци („они 

други“); мој свет. 

− Човек и свет – култура и природа (небо и земља; дивље и питомо; природа и 

техника; живот и смрт; дух и тело; наука и религија; свет пун богова). 

− Добро и зло. 

− Универзалне религије, религијска веровања и религијски обреди. 

 

Разред    Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова  66 часова  

ТЕМЕ 

− Изван добра и зла (феномен фанатизма; верски ратови; теорије о супериорној 

раси; тоталитаризам; верски фундаметализам). 

− Моћ/политика – религија: 

− (истраживање изабраног феномена „у дубину“). 

 



МЕТОДОЛОГИЈА НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА 

 

Циљ изборног програма Методологија научног истраживања је да ученик, 

упознавајући различите аспекте научног рада, развија интересовање за научна истраживања 

и осетљивост за контекст у коме се она одвијају, да гради позитиван став према науци, 

научницима и поштовању методологије и етичности. 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

− аргументовано дискутује о значају научних истраживања;  

− разликује научно од ненаучног сазнања; 

− анализира научно истраживање са становишта циљева, врсте и кључних елемената; 

− препозна злоупотребу научних истраживања 
 

ТЕМЕ кључни појмови садржаја програма 

НАУЧНА ИСТРАЖИВАЊА 

КРОЗ ВРЕМЕ 

Открића старих цивилизација. 

Научне револуције. 

Случајна открића, необична и опасна научна 

истраживања у прошлости. 

Присуство науке у свакодневном животу. 

Прогресивни и деструктивни начини коришћења науке. 

Изазови науке у будућности.  

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

–ДОЛАЗАК ДО 

ПОУЗДАНОГ ЗНАЊА 

Научна истраживања, њихова сврха и циљеви.  

Врсте научних истраживања. 

Фазе научног истраживања. 

Методе и технике научних истраживања.  

Узорак истраживања. 

Обрада и анализа добијених података. 

Наука и псеудонаука. 

ПРОЈЕКАТ 

Идентификовање основних елемената структуре 

изабраног научног рада и осмишљавање његове 

презентације. 

https://www.youtube.com/channel/UCAV9TQhg8xCgVwDYUPsS5_Q 

 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да:  

 

− препозна специфичности научног сазнања и природе истраживања у различитим 

наукама; 

− образложи значај етичности у научним истраживањима; 

− дискутује о проблемима са којима се сусрећу научници и научне институције;  

− искаже позитивне ставове према истраживачима и научним институцијама; 

− примени познавање основних елемената научног истраживања у изради нацрта 

једноставног научног истраживања.  

Разред Четврти 

Годишњи фонд 

часова 

66 часова  

  

https://www.youtube.com/channel/UCAV9TQhg8xCgVwDYUPsS5_Q


ТЕМЕ кључни појмови садржаја програма 

НАУЧНО ИСТРАЖИВАЊЕ 

- РАЗЛИЧИТО АЛИ УВЕК 

ЕТИЧНО 

Специфичности истраживања у различитим наукама. 

Eтичност научних истраживања. 

Популаризација, промоција и комерцијализација науке. 

 

НАУЧНИЦИ И НАУЧНЕ 

ИНСТИТУЦИЈЕ 

Карактеристике научног мишљења. 

Особине научника и њихове судбине.  

Жене научнице.  

Подршка научним истраживањима.  

Сарадња и конкуренција у научним истраживањима. 

Заштита интелектуалне својине. 

Познате научно - истраживачке институције у Србији и 

свету. 

Представљање и доступност научних резултата. 

ПРОЈЕКАТ Нацрт једноставног научног истраживања за изабрани 

проблем. 

 



САВРЕМЕНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 

 

Циљ изборног програма Савремене технологије јесте развијање знања и вештина 

ученика за ефикасно, креативно, безбедно и савесно коришћење савремених технологија у 

животном окружењу и окружењу за учење и рад и спремности за континуирано праћење 

развоја савремених технологија зарад даљег личног и професионалног развоја. 

По завршетку програма ученик ће бити у стању да: 

− поуздано, критички, безбедно и одговорно према себи и другима користи савремене 

технологије за решавање проблема; 

− изводи закључке о томе како савремене технологије функционишу и који су њихови 

трендови развоја у различитим сферама живота; 

− примени логички и алгоритамски начин размишљања у циљу решавања низа 

проблема у свакодневним ситуацијама;  

− истражи, анализира и критички процени резултате истраживања; 

− критички процени ефекте употребе савремених технологија на начин на који људи 

раде и живе, на њихов квалитет живота и утицај на животну средину и демонстрира 

критичко мишљења о етичким питањима технолошког развоја и одговарајућих 

апликација или технологија; 

− ради ефикасно са другима као члан тима, групе и заједнице и исказује спремност да 

учествује у акцијама чији је циљ унапређивање свог непосредног животног 

окружења коришћењем савремених технологија; 

− примени иновативне идеје у различитим пројектима уз помоћ савремених 

технологија. 

Разред Трећи 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 74 часа 

 

 

ТЕМЕ кључни појмови садржаја програма 

Безбедност и приватност на 

мрежи 

Позитивни и негативни ефекти технолошког развоја 

(брзина промена, утицај на друштво и квалитет 

живота). 

Етичка питања технолошког развоја (интелектуална 

својина, ауторска права и лиценце, етичке и законске 

норме). 

Присуство на мрежи и приватност (присуство на 

мрежи и дељење података, приватно и јавно, понашање 

на мрежи и одговорно коришћење савремених 

технологија, ризици по приватност, протоколи за 

заштиту приватности). 



Безбедно коришћење интернета (ризици и претње, 

безбедносни протоколи). 

Паметни градови 

Интернет ствари [енг. IoT – Internet of Things] (паметни 

уређаји, апликације и сервиси, инфраструктура, 

хардвер).   

Паметно окружење (паметни: градови, куће учионице, 

канцеларије, саобраћај, индустрија, пољопривреда, 

економија, е-здравство, е-управа). 

Паметни градови и компоненте њиховог развоја 

(концепт паметних градова, трансформација 

савременог окружења у паметне средине,  одрживост 

паметних градова, паметно управљање водом, паметни 

путеви, јавни превоз, памети паркинзи, комуналије). 

Еколошки аспекти паметних градова (утицај на 

животну средину). 

Аспекти приватности, етике и безбедности у паметним 

градовима (подаци и анализа података). 

Вештачка интелигенција 

Вештачка интелигенција (појам, примери савремених 

система, етичка питања). 

Машинско учење (појам, примена и значај). 

Модели машинског учења (појам, генерализација 

модела, евалуација модела, мерење квалитета модела). 

Софтвери за машинско учење (програмски језици и 

библиотеке). 

Прикупљање и организација података. 

Алгоритми машинског учења. 

Побољшање и визуелизација резултата. 
 

https://zuov.gov.rs/savremene-tehnologije 

 

 

Разред Четврти 

Недељни фонд часова 2 часа 

Годишњи фонд часова 66 часова 
 
 

ТЕМЕ кључни појмови садржаја програма 

ИТ иновације и 

предузетништво 

Предузетништво, предузетник и предузетнички 

процес. 

Иновација – базни инструмент предузетништва (појам, 

извори иновативног понашања, процес иновације, 

заштита интелектуалне својине). 

https://zuov.gov.rs/savremene-tehnologije


Иницирање предузетничког улагања (идеја, развој 

идеје, бизнис план, имплеменетирање идеје). 

Институције и ИТ инфраструктура за подршку 

предузетништву. 

Иновативни ИТ алати за израду целовитог бизнис 

плана за сопствену бизнис идеју. 

3Д моделирање и штампа 

3Д модел (појам, примена). 

Реализација 3Д модела.  

CAD [енг. computer-aided design] софтвери за 

реализацију 3Д модела (појам и практичне примене и 

реализација). 

Виртуелна реалност. 

3Д штампа (појам, развој, примена). 

Категорије и начин рада 3Д штампача (истискивање 

материјала, полимеризација у посуди, стапање 

материјала у праху, прскање материјала, прскање 

повезивача, ламинирање листова, усмерено 

депоновање енергије). 

Припрема за штампу.  

Екоинформатика 

Предмет екоинформатике (екологија, биологија, 

географија, квантитативне методе, рачунарске науке 

итд.). 

Софтвери који се примењују у екоинформатици. 

Подаци (прикупљање валидних података, 

обрада података, тумачење и презентовање). 

Роботика 

Развој роботике (појам, историја). 

Врсте робота.  

Примена робота у свакодневном животу (медицина, 

ауто-индустрија, прехрамбена индустрија, итд.). 

Механика робота. 

Погон робота. 

Сензори у роботици. 

Управљање и програмирање робота. 

Мобилна технологија 

Увод у мобилну технологију (историјат, примена). 

Алати за креирање мобилних апликације. 

Креирање једноставне мобилне апликације. 
 


