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На осноuу чшша 24. ст~n 1. Закона о средњој школи ("Слу
жбени гласник Рс11уGлю:с Србије", Gp. 50/92, 53/93, 67/93, 48/94 и 
24/96), 

Министар nросоетс донео је 

ПРЛПИЛНИ:К 

О НАСТАIШОМ ПЛАНУ И ПРОГРАМУ ЗЛ ОБдАРЕНЕ УЧЕ
. НИКЕ У ФlIЛОЛОШКОЈ ГИМНАЗИЈИ 

Члан 1. 
Ошт 11равилннко~1 уторr1ујс ес · наставни план и програ~1 за 

обдарене ученике у филолошкој rю~назији. . 
Наставни план и програ.11 из стапа 1. оnог члана одштампан 

је уз onaj праn11лни1: 11 чини њсгоn саставни део. · 

Члан 2. 
. Пано~~ ступања 11а снагу оnог правилника престаје щ1 важи 
Праuилниl). о огледно~~ пла11у и програму образовања у кулТуроло
шко-језичкој струци за образовни профил Инокореспондент - са
рапник четвртог степена стручне спрс~1е ("Службени гласник Со
ц11јалист11чкс Р~пуGликс СЈ1{)ијс-'- I!росnепш гласник", број 2/88 и 

0

;,Il росnетнн гласник", бр . 1/92 и 2/94)._ . . . . 

Члан 3. , 
Овај прашiлн11к ступа на снагу ос~юг да11а од дана објављи; 

щ11ьа у"! lроспётно~1 гщ1снику". 

Број 110-00-32/97-01 
У Бесграду, 19. дсцс~1бра 1997. гошше 

Министар, 
Проф. др ЈовоТодоров 1ћ, с.р. 
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Задаuи: 

- упознати ученике са структуром језика и начином његовог 
фунuионисања; 

- увести основне појмове и термине науке о језику; 
- открити поступке уопштавања у лингвистичкој теорији; 
- васпитати у духу језичке толераниuије према другю1 јези-

uима и варијантним особеностима српског језика. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
. (2 часа недељно, 64 часа годишње) 

САдРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Линiвисiйика и њен йредмеiй (2 часа) 
Место језика у људском животу. Битна својства језика. Језик 

и говор. 

Функција језика (4 час<!) 
Језик и комуникаuија. Језик, мисао и стварност. Подела је

зичких функuија. 

Еволуција језика (4 часа) 
Развој језика у људској врсти, друштву и код појединца. На

станак и развој писма. 

Језик, кул Шура и друштво ( 4 часа) 
. Ј.език и друге друштвене категорије. Вишејезичност. Ставови 
пре~1а 1езику. 

Тийови језик (4 часа) _ 
Језиuи у свету. Језичка сродност. Језички типови и језичке 

универзалије. 

Раслојавање језика (6 часова) 
Језик, дијалект и соuиолект. Језичка норма и стандар.Јизаuи

ја. књижевни језик. Функuионални стилови. Нестандар.:~ни језич
ки варијетети. 

Ойшта сШрукiй)ра језика (6 часова) 
Језик као систем знакова. Језичко стваралаштво. 

Фонетика 11 фонолоiија (4 часа) 
Говорни органи. Г.1асови и фонеме. Прозодија. Графо-1огија. 

Гра.матика (4 часа) 
Граматич!-\И односи. Граматичке категорије. Граматичке вр

сте речи. 

Морфолоiuја (4 часа) 
Морфеме. Морфолошка структура речи. Творба речи. 

Синтакса (6 часова) 
Синтаксичке јединиuе и конструкuије. Синтаксичке функuи

је. Синтаксичке трансфор~~аuије. 

Лексиколоiија (4 часа) 
Речи и лексеме. Структура речника. 

Семантика ( 4 часа) 

Значење речи . Значењски односи међу речима (4) 
Значење реченица 

Праiматика (4 часа) 
Говорни чинови. Структура разговора и текста. Основни 

принuипи реторике и сти.1истике. 

НАЧИН Ос'ГВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Програм је изложен сажето, јер уз овај предмет иде уuбеник 
који га прати јелиниuу по језиниuу, па се из уuбеника може видети 
шта треба да обухвате поје.ЈИне тачке програма. Уuбеник је нешто 
обимниј1:1 јер је предвиђен и за двогодишњу наставу, па се у ову сврху 
може користиш селективно. Ту су садржана сва неопходна објашње-

ња. додатна обавештења могу се потражити и у дрУгю1 изворима; на 
крају уuбеника дат је списак одабране општелингв.исruчке литера-rу
ре на српском је'зику који је довољно приступачан за ову намену. 

Програму треба приступити у складу са uиљем предмета, во
дећи рачуна о .томе да је реч о уводу у језик као појаву, а не о прика
зу особености појединих језика нити о прегле.1)' научних проблема, 
дисциплина или школа на подручју лингвистике. Овакав приступ 
омогућује максимално креативно учешће самих ученика, ла се изла
гање појединих јединица може згодно комбиновати са ширим ИЛ)'· 
страцијама и . дискусијом. Ученике ваља стално подстиuати да дају 
примере и анализе различитих језичких манифестација из матерњег 
·језика, али и из других језика које изучавају, и тиме их навикавати 
да језик доживљавају као живу материју у коју су и сами непрекид· 
но уроњени. Подстицаји и обрасци за .оваква испитивања наћи ће се 
у уuбенику, али треба користити и сопствена запажања ученика о 
томе како се они користе језиком у разним животним ситуаuијама. 
Тако се заједнички могу анализирати морфолошки обрасци; лек
сичке класе, граматичке контрукције, архаизми и неологизми, про· 
~1ене значења итд., као и краћи текстови који припадају различитим 
језичким варијететима или функционалним стиловима, а могу се 
разматрати и на лицу места остварени говорни чинови и дијалози. 

У циљу остваривања кохерентног програма наставе у школи 
као целини, као и успешнијег ангажовања различитих ученичких 
знања и интересовања, те избегавања могућих несагласности , нео
пходно је да се рад на овом предмету усклади - колико је то могуће 
- са наставо~i матерњег и других језика. У појединим деловима то 
важи и за наставу књижевности, историје, инфор~~атике , психоло
гије , логике и филозофије, где треба бар указати на додирне тачке 
опште лингвистике са овим дисциплиню1а. 

dвако изложен и усвојен програм опште лингвистике пру· 
жио би ученицима најбољу основу за даљи рад, током студија на 
факултету, на подробнијем изучавању појединих језика, науке о је
зику и сродних научних области . 

ИСТОРИЈА 

UИЉ ИЗАЛАUИ 

Uиљ наставе историје је да учениuи овладају знањима о раз
воју људског друштва од најстаријих вре~1ена до савременог доба, 
како би у склопу наставе осталих предмета допринела развоју њи
хове стваралачке личности. 

Задиu11 
- Овладавање знањима о историјским појавама и процесима 

на садржајима из прошлости људског друштва и прошлости наро· 
.:ia и народности Југославије; 

- Развијање критичке историјске свести и историјско ми
шљење као основа научног схватања развоја људског друштва ; 

- Неговање патриотског осећања на слободарским традиuи
јю1а српског и осталих југословенских народа васпитавајући се у 
духу братства, је.Јинства и међусобног уважавања; 

- Упознавање историјског развоја народности у духу једин
ства и заједrшwтва и оданости Србији и Југославији; 

- Схватање значаја одбране независности и интегритета Ср
бије и Југославије као заједнице равноправних народа и народности ; 

- Неговање, на историјским садржајима, радног, моралног и 
естетског васпитања. 

ПРВИ РАЗРЕД. 
(2 часа недељно, 74 часа годишње) 

САдРЖАЈИ ПРОГРАМА 

Увод 

Историја као наука: однос према осталю1 .:~руштвеним наука
ма, историја као наставни предмет, историјски извори , рачунање 
времена; периодизација историје. (2+ 1) 

Првобитне људске заједнице 

Развитак људског рода у палеолиту и нео.1и~:·; ~1етално доба 

и распадање првобитних људских заједниuа, верске .пре.Јставе прво
битних људи; праисторијска налазишта у Југос.1авиЈИ. (2+1) 

СТАРИ ВЕК 

СТ АР А ДРУШТВА И ПР ЖА ВЕ 

Стари исток: 
Развитак друштва и опште карактеристике .Јржава на под

ручју Старог истока; Стари Египат; .:~ржава . . 1руштво (слободни 
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с.~ојеви и робови). Религија (египатска, вивалионска, бра~1анизам, 
будизам, хиндуизам, јудаизам); ку тура (писма, зачеци науке, умет
ности, књижевности). (3+2) 

Стари Грци: 
Критско-Микенски период: најстарија историја Грка (хоме

ровско доба); полис"! и њихова друштвена структура (слободни 
слојеви и робови); колонизација; особености урећења Атине и 
Спарте; грчко-персијски ратови; сукоб Атине и Спарте (пе_1опоне
ски рат) и криза грчког полиса; привреда, религија, култура - фи
.1озофија и наука, књижевност, уметност. (7 + 3) 

Хеленистичко доба: · 
Македонска освајања и хеленистичке монархије: хеленизам 

као симбиозе грчке и источњачке културе. (2+ 1) -
Стари Рим: 
Најстарија историја Рима (период краљева); завођење репу

блике и политичке борбе патриција и плебејаца, римска освајања у 
Италији; пунски ратови, стварање светске робонласничке државе и 
њено уређење. Привреда у периоду Републике; класне и политичке 
борбе - реформе браће Грах и устанци робова ; криза Републике -
први и други тријумвират; Рижка империја (државно уређење у до
ба принципата и домината); криза робовласни'!ког друштва - коло
нат, римска религија , хришћанство , филозофско-теолошка )''!ења 
(Библија) ; рана организација цркве, хришћанство као званична ре
_1игија у Рю1ском Uарству, прве јереси - аријанство. 

Напади варвара : подела Uарства, сеоба народа; пад Западног 
Рижког Uарства. Балканске земље под римском в.1ашћу - Илири, 

Трачани, Келти и Дачани. 
Ку.тrура: грчки утицаји, наука (филозофија, историја) књи

жевност, у~1етност, римско право као највећи допринос Рима ан

ТИ'lкој ку.'ТТ)'ри. Остаци римских спо~1еника у нашој земљи. (10+4) 

СРЕДЊИ ВЕК -

ДРУШТВО И ДРЖАВЕ У РАНОМ СРЕДЊЕМ ВЕКУ 

Велика сеоба народа и државе раног средњег века у Запад-
ној Европ11 (I-XI век) . 

Варварске државе на територији Западног Римског Uарства; 
Франачка држава и зачеци феудализма у Западној Европи. Улога 
папства и цркве. Култура раног средњег века . у Западној Европи 

(каролиншка ренесанса). (3+2) 
Источн11 Европа од V до ЛП в~к11 
Византија - покушај учвршћења империје (Јустинијан !); спе

цифичности друu:твеног и државног уређења Византије; исто'!но 
хришћанство и раскол 11ркве; култура Византије и утицај на право
славне народе; Стари Словени и правци њихових сеоба, постанак 
државе код Западних и Исто'IНИХ Словена - Пољска, Чешка, Ки
јевска Русија. (4+2) 

Исламски и арапски свет 
Ислам, на1пајање исламске државе у Api16;1j11 , освајања и по

станак Калифата; особености друштвеног и државног уређења, 
распад јединственог Калифата; арапско-исламска култура (наук.а, 
књижевност и уметност) ; утицај арапско-исламске културе на кул
•Т)'РУ народа Европе (2 + 1) 

Јужни Словени и њихови суседи од VI до ХП века 
Насељавање Балканског полуострва, односи према суседима 

и староседеоцима; насељавање Бугара и Мађара; покрштавање Ју
жних Словена; друштвено раслојавање и појава првих држава; Ср-
бија и Зета; за'!еци културе (7+3). / 

Семинарска вежбања (радови) 2 часа. 
Годишња си<.:те~1атизација 6 часова. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно - 70 часова годишње) 

САПРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЕВРОПА ОП XI ЛО ХУ ВЕКА 
Привреда друштва и држава у Западној Европи од XI до XV 

века. Успон европске привреде - јачање производних снага, наста
јање градова и развој градске привреде, положај и уређење градо
ва . Улога католичке цркве и крсташки ратови као верски војни и 
колонизациони походи. (4+2) 

Успон западноевропских монархија. Окупљање и снажење 
Француске: Француска као водећа европска сила , стогодишњи рат 
.и ује;~ињење Француске. Енглеска - промене нор~1анскю1 осваја
њима, "велика повеља слобода" и настанак пар.1амента. Немачка 

" Свето римско царстно " борба царства и папства , борбе Хоенштау
фооаца з;:~ превласт у Италији. јачање кнежевске власти у XIV и XV 
веку. (4+2) · 

Византија од Xl до XV века: Ја'!ање државе у доба Комнина, 
распоред државе после IV крсташког рата; Обнова Византије и ње- . 
но слабљење у XIV и XV веку. Верски утицај Византије на суседне 
народе - организација цркве; Uариградска патријаршија и њена 
у.1ога у православном свету и однос са осталим аутокефалним пра
вославним црква~1а: култура - "ренесанса Палеолога" . (3+2) 

Западни и источни Словени у позном средњем веку. Стале
шки монарси у Чешкој - проглашавање краљевства, Чешка као во
дећа - слабљење државе (деане кнежевине), обнова краље!ЈСКе 
в.1асти, уједињење Пољске и Литве и изградња сталешке државе, 
Русија - деане кнежевине кијевске Русије, татарски јарам, Москов
ска кнежевина , окупљање руских земаља, особености друштвеног 
и државног уређења. (3+2) 

Друштвени покрети у Западној Европи од Xl до ХУ века. Је
реси, инквизиција и просја'!КИ редови; сељачки устанци -у Францу
ској и Енглеској; Класне борбе у градовима, устанак чо~ша у Фи-
ренцИ. (2+1) , 

Западноевропска култура од XI до XV века. Ритерска и град- . 
ска култура ; школе и универзитети - схоластика, уметност романи

ке и готике , нове појаве у књижевности -Панте . (2+1) 

ЈУЖНОСЛОВЕНСКИ НАРОЛИ и њихови СУСЕДИ 
ОЛ Xll ПО ХШ ВЕКА 

Осамостаљивање и успон српске државе . Извојевање незави
сности (Немања) ; одбрана Немањиног нас.1еђа (Стеван Првовен
чани), добијање црквене сююсталности (Св. Сава), Србија као ве
.1ика сила на Балкану - Урош !, Милутинова освајања, Стефан Де
чански и битка ко;~ Велбужда, Душанова освајања, проглашење па
тријаршије и царства . Унутрашњи развој Србије - развој пољопри
вреде, рударства и градске привреде , друштво и државна управа, 

душанов законик. Култура не~tањићке erioxe ~ књижевност, а рхи
тектура, сликарство. (9+4) 

Угарска ;~ржава и Јужни Словени . Христијанизација и феу
дализација Угарске , ширење државе . (2+ !) 

Изграђивање босанске феудалне државе. Настанак државе и 

борбе за О'!ување независности ; Uрква босанска и борбе с Угар
ском; успон Босне (Стјепан Il _и Твртко !), освајање и прог.1ашење 
::рз..Ъ-е2СТЕ2., a.ro6e-~OCT!1 ку::г~1 рt" . . (1 + ! ) 

дубровник у средњем веку. Настанак града и његов успон , 
привреда и друштвени односи, држа~но уређење, односи са вели

кю1 сила~1а и суседи .ча. Значај дубровника у привреди и култури 
Јужних Словена. (2+1) 

Бугари, Албанuи и Румуни од XI до XV века. 
. Друго царство у Бугарској ; успон у доба Јована Асена 11 , слаб

_ъење Бугарске у доба Шишмановића; В,1ашка и Молдавија - феу 
.:~ализација и стварање држава; односи са Угарском; Албанци под 
византијском, анжујском и српском влашћу. (3+2) 

Јужни Словени и њихови· суседи у доба османлијског нади
рања (XIV до XV века). 

Турци Османлије и њихова освајања у XIV и ХУ веку. Појава 
Оо~анлија на Балкану; прва освајања - ~tаричка и косовска битка; 
пад Бугарске; Српска деспотовина за вре~1е владавине Лазаревића 
и Бранковића; Босна после с~1рти Твртка /; Зета за време Балшића 
и Uрнојевића; пад Србије, Босне, Херцеговине и Зе.те под Осман
_1ијску власт; борба А~банаца против Турака (у ХУ веку); надирање 
Османлија у Угарску - мохачка битка; Влашка и Молдавија у бор-

. би против Османщ1је. (9+4) · 
Семинари 2 часа. 
Годишња систематизација градива 4 часа. 

. ТРЕЋИ Р АЗРЕЛ 
(2 часа недељно, 72 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

НОВИ ВЕК 

СВЕТ ОЛ КРАЈА ХУ До КРАЈА XVIII ВЕКА 
Велика географска открића и ПО'!еuи европског колонијали

з~1а. Предуслови открића, прва географска открића, отрића Амери
ке и r~оморског пута за Индију; значај открића за развој света , по
'lеци колонијализма. (2+ 1) 

Почеци модернf културе у Западној Европи . Италија домови
на но ве културе, ху~1анизам , ренесанса у уметности и књижевно-
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сти , успон науке и филозофије. ширење ху~1:Ј.низ~1а и ренесансе у 
оста.1им европским земљама. (2+ 1) 

Рефор~1аuија' и католичка ре;~кuија. друштвени и верски 
предуслови реформаuиј~, Лутерова реформа, немачки сељачки 
рат, ширење реформаuи1е, катол~чка реакци Ја. (:2+1) 

Прве буржоаске рево;rуuи1е. Католичка и апсолутистичка 
Шпанија и њена управа у Низоземској; револуuија у Низоземској. и 
стварање Холандије; апсолутизам, Тјудора у Енглеској, рев:?лу"ш11а, 
република и протекторат, рестаураUИЈа и ,.славна реВОЈ!)'UИЈа" _ (-'+2) 

Апсолутне монархије у Европи од ХУ! до Х\1 111 века. Апсолу
тизам у Француској - Ришеље, Луј XI.Y; самодржавље у Русији; 
просвећени апСОЈ!)'ТИЗам Петра 1 и Катарине 11; Пруска - просвеће-
ни апсОЈЈ)'ТИЗам Фридриха 11. (5+3) -

СРПСКИ НАРОД ПОЛ СТАРОМ ВЛАШЋУ ОЛ XVI ВЕКА 
Српски народ под османлијском влашћу. Друштвено и др

жавно уређење Ос~1анлијске uаревине; положај потчињеног ста-
. новништва, улога Пећке патријаршије у историји српског народа; 
почеци опадања Османлијске државе и облиuи omopa покореног 
становништва - хајдуuи , ускоuи, устанuи ; ратови Турске са хри
шћанским силама и учешће српског народа. Ку.тrурне прилике под 
османлијском влашћу. (8+4) 

Јужносл.овенски народи у оквиру Хабзбуршке монархије. др
жавно уређење Аустрије; сеобе Срба и положај српског нароЈа у 
Угарској и Хрватској. у.1ога Кар.1.овачке митрополије у исто~:ији 
српског народа; Војна крајина и њена улога , учвршћивање хабзоур
шког апсолутиз~1а и завера угарских и хрватских великаша. Јужно

с,1овенски народи под режимом просвеће~ог апсо.'Т)'ТИЗ~1а (Марија 
Терзија и Јосиф 11). (6+3) 

дубровник и Ј\1летачка дал~1аuија . По.1итички положај и 
привредни успон Ћуброяника, велики земљотрес и почеuи слабље
ња дубровника; Млетачка управа у Дал~1ацији ~1 Боки. Ренесансна 
ку.1~'ра у дубровнику и дал~1аuији и положај Срба под ~1.1етачко~1 
ВЛ<!Шhу. (2-;- ј) 

Свет крајем XYIII 11 почетком XIX века 
Ин.:rустријска рево.~уuија. Предуслови за индустријску рево

луuију у Енг.1еској. привредне и друштвене пос.1едиuе рево.1уuије. 
Економски либера.1иза~1 . (2+1) 

Револуuија крајем XVlll века. Рат за независност енглеских 
ко.1онија у Северној Америuи и стварање САП. Велика Франuуска . 
револуuија - стање уочи револуuије , сазиви скупшти.не ста.1ежа , 
владавина крупне буржоазије, Устав О.'! 1791.; јакобинска дикта~·

ра и њен крах; светско-историјски значзј буржоаских револуuија 
крајем Х\1 111 века. (4+2) 

Европа после велике франuуске рево:rуuије. директориј, 
Конзужтво и liарство у Франuуској. Наполеонова освајачка по:rи
тика и њен сло~1 ; Бечки конгрес и прилике у све~:' после Напо.~ео
нових ратова; Светска алијанса и револуuионарни покрети у Евро
пи. (4+2) 

Зачеuи радничког и соuија.1истичког покрета у Европи. Су
протности грађанског .'!руштва у првој по.1овини XIX века ; првз со
uијалистичка учења ( .. утопијски соuија.1изам") устанuи раЈника и 
чартистички п·окрет у Енг,1еској ; учење Карла ~1аркса и Фри.1риха 
Енrелса. (3+2) 

Србија 11 Uрна Гора и њ11хови суседн 
у првој половини XIX века 

Борба Јужних Словена и њихових суседа против ос~1анлијске 
в.1асти . Опште прилике у Осман.~ијској uаревини крајем XVIII и по
четком XIX века; Први српски ~танак - покушај реформи у Бео
градско~~ паша:1уку . .:rахијска управа; буна на Ја.хије и прер<1стање у 
устанак против ~:•реке власти, устанички успеси 1806. (Мишар и IIe-
. 1иrpa.:r) , руско-српска војна сара.:rња 1806-1812.: уређење устаничке 
Јржаве. с.1ом устанка; други српски ·устанак и борбе за аутоно~1ију : 

хатишерифи О.1 1830. и 1833.; в.1адавина Милоша Обренов11ћа - ја
~ање .1ржавности, привре.:rни и друштвени развој . Сретснски устав ; 

уствобранитељи и изграЈња српске наuионалне :~ржаве; куЛ1урни 
препоро.1 Србије у првој по.1овини XIX века ; стварање државе у Uр
ној Гори, Петар 1, Петар 11 данило; Босна и Херuеговина у првој 
половини Х!Х века ; народни препород Бугара; по,1ожај В.1ашке и 
Молдавије крајем X\' llI и у првој половини Х!Х века. (12+6) 

Наuионални покрети јужнословенских народа и њихових су
седа у Хабзбуршкој монарх11ји у првој половини XIX века. Опште 
прилике у Хабзбуршкој монархији и положај народ.а; Срби у Ју
жној Угарској у првој половини Х!Х века: наuион<1лни покрет Ма
ђара ; Срби у Хрu4тск-ој у првој половини XIX века : Срби у да:ща
uији у првој п.оловини XIX nека (5+3) 

Рево:туuија JS48/49. године .и јужнос.1 ове нски нароЈи . Опште 
прилике у Европи уочи ревО.'l)'UИЈе: рево.1уuије 1848. у ФраНU)'СКОЈ, 
Немачкој и Аустрији; војвођански Срби , у рево.1уuији ; значај рево
луције 1848/49. ( 4+ 2) 

Семинари - З часа 
Годишња систематизација градива - 7 часова. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 
(2 часа Недељно, 64 часа ГОЈИШње) 

САдРЖ.\ЈИ ПРОГРАМА 

CвeiU у друiој йоЛовини XIX и йочеwак ХХ века 
Про~1ене у привреди и друштву у другој полови!-!и XIX и по

Четком ХХ века. Индустријски развој у европским државама и 
САЛ; про~1ене у привреди и друштву крајем XIX века - друга инду
стријска револуиија (напредак у науuи и техници); развој светског 
тржишта, финансијски капитал и .монополи . (2+1) 

Европске зе~1ље и . С.А.Д у другој половини XIX и почетком 
ХХ века. Француска - друго uарство, привредни и друштвени раз
вој. Русија - улога у међународним односю1а, реформе у 1861 , ин
.'I)'СЈријски развој , рево.'l)'Uија 1905. Грађански рат у САд; уједиње
ње Немачке; уједињење Италије. (3+2) 

. Међународни односи крајем XIX и почетком ХХ века . Про
~1ене , , по.'lитиuи великих сила, поде.1а колонија у Азији и Африuи, 

форм-ирање блокова великих си.~а; међунароЈне кризе и империј?.
_1истички ратови .. (1) 

РаЈнички покрет у другој половини XIX и почетко~~ ХХ века. 
Прво међунароЈно удружење радника ; Париска комуна, друго мс
ђунаро.1НО удружење радник'1, успех р4дника мирним метоЈама по

:1итичке борбе. (1+1) 
Ky.1-r:·pa у XIX и почетко .\! ХХ века . Развитак природних нау

ка и њ1-1Хова 11рю1сна у техниuи ; књижевност - романтиза ~1 , рса.111-

за~1 и ~юЈерни праоuи у .111ковним у~1стнuст11щ1 ; фи ;1uюфиј<1 и :.iр~1-
штвене науке. (2+1 ) 

. Србија. Uрна Гора 11 њшови суседи у дpyioi йо.1оаини Х!Х 
11 йочеwr.:о.н .ХХ веr.:а 

Србија у Јругој по.1овини XIX и п очетком ХХ ве ка. Кр:Ј.ј 
''ставобрзните.ъске владавине и друга владавина Милоша и Мих;ч
:1а Обренооића : ос.1об0Јил'1 чки ратови 1876-1878. Бер.1ински кон
грес - стиuање независности и прог.1ашење_ Краљевине , пр11вредни 

развитак кщ1ј ~ ~: Х!Х века; оснивање странак а и политичке борбе 
са режюю~1 краља Мила на; Тимочка буна и српско-бугарски рат; 
Устав оЈ. 1878, режим Александра Обреновића и мајски превр:~т: 
завођење режи~1а грађанског пар.~ю1ентаризщ1 , · uарински рат; 
анексиона криза. (4+2) 

lipнa Гора у .1ругој поовини XIX и почетком ХХ века. Рато
ви за ос.~обођење и признање независности: привредни развој и да
ља изградња државе ; Јоношење устава и политичке борбе : прог.1а-
шење кра,ъеяине. (2+1) · 

Ба.1кански ратови . Супротности између ба.1канских држава: 
Ба.:~кански савез, први ба.1кански рат и победа српске и црногорске 
војске ; 1! балкански рат: историјски значај ба.1канских ра_:rов'1. (2+1) 

јужнословенски народи и њихови суседи из~1еђу оалканских 

држава; Ба,1кански савез, први балкански рат .и побеЈа српске и цр
ногорске војске; 11 балкански рат; историјски значај ба.~канских 
ратова. (2+1 ). 

Јужнословенски народи и њихов11 сусеЈи у Аустро-Угарској у 
.:rругој ·по.'lовини XIX и почетком ХХ века. Аустро-Уг~рска. пос:1е 
нагодбе - дражвно-правне и пол11rичке про~1ене ; Срои У ЈУЖНОЈ 
Угарској 1849-1914. -укю'1ње српске Војводине: Мюстићеn покрет . 
по.1итичке странке и црквено-народни сабори; народности ~гарске 
према 1ю.1итиu11 мађарске вла.:~е ; по:1ожа1 Сроа у Xpn:J.TCKOJ ; хрват
ско-српска коа.1иuија ; Босна и Херuеговина п.оЈ аустро-у:-арском 

упра.во~~ - о~-.·упаторски режю1: прив.редни ра звој и Јру~тв?еНЈ1 ОЈНО-

си, omop режю1у окупаuи)с, анексија и МлаЈа Босна . ()+_) . 
Јужнословенски наро.Ји и њихови сусеЈИ поЈ 001ан.1и_1ско~1 

юашћ~:. Осмаюијски феуд'1.i1ни систе~1 у . МакеЈонији;_ Косову и 
СанuакУ. наuиона.1но vгњетавање и анархија. по.1итика оалканских 

држава·~; Македонији ;-Албанuи у XIX и почетко~~ ХХ века. (2+1 ) 
Бугари и Румуни у XIX и почетко ~~ ХХ nека . Народни. препо

род, осн11в4ње егзархије , ослобођење Бугарске 11 њен разво1: ПО;lИ· 
тика пре~1а суссЈима (претензије на Ј\·1аксЈОНИЈ'' ) : УЈе.Јињење В.1а
шке и Mo.:iJauиje и развој ру~1унскс .:rржзве по:.1 с стиu;~ња незави

сности. ( Ј) 
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Ра.:~ничю1 покрет југословенскю1 зе)1.ъама краје.ч XIX и почет
ком .'\Х века. Прве радничке организаuије ; оснивање и рад соuијал
де)юкратских партија и њихова улога у политичком животу наших 
нароЈа. Улога и зна ч ај Соuијалдемократске странке Србије. (2 + 1) 

САВРЕМЕНО ЛОБА 

Прв11 светски pa:r 
Заоштравање односа између Uентралних сила и Антанте; на

пад Аустро-Угарске на Србију и прерастање рата у светски сукоб; 
г.1авни фронтови и најкрупније операuије 1914-1918. Србија и Uр
на Гора у 1 светско~~ рату (uерска, копубарска и мојковачка битка; 
со.~унски фронт) положај Срба и Јругих народа у Аустро-Угарској 
за вреж рата; рад на уједињењу Јужних Словена победа Антанте; 
стварање Краљевине .схс; Версајски мир. (5 + 2) 

Соuијал11стичка револуu11ја у Рус11ј11 

Наuионални, друштвени и политички односи у Uаревини Ру
сији пред 1 светски рат; народи Русије у рату, револуuионарно рас
положење и бољшевиuи; фебруарска рево:туuија ; октобарска соuи
јалистичка револуuија; грађански рат и страна интервенuија; ути
uај октобарске револуuије на револуuионарно врење у другим зe
~tЉ:l)ta. (2 + 1) . 

Свет између дв;1 светска рата 
Версајски ~1ировни систем и еконожке кризе; Криза грађан

ске Јемокр;пије и појава фашизма; СССР између два рата; наuио
нални и анти колонијални покрети; револуuија· у Кини; ~1еђународ
ни ра::~нички покрет (Коминтерна и Соuијалистичка -l-!нтернаuио
на.~а); друштво народа; агресивна попитика фашистичких земаља, 

грађански рат у Шпанији; фашистичке агресије до почетка 11 свет
ског рата . Основне карактеристике развоја културе (83+2) 

Југuслав11ја од 1918. до 1941. 
Конституисање Краљевине СХС и Видондански устав ; екос 

ножки и културни развој; наuион;~лни проблеми , политичке стран
ке н страю1чке борбе . Шестојануарска диктатура• и Устав од 1931. 
Спо.ъна политика за нладе кра.ъа А~ександра.; убистно краља 
А1екса н::~ра и на)tеснички режю1 кнез;~ Павла Карађорђевића -
влаЈа Милана Стојадиновића, стварање Бановине Хрватске и вла
;щ Uветковић-Мачек; спољна политика на)tесништва. (5+2) 

ДРУГИ СВЕТСКИ РАТ, НОР И РЕВОЛУUИЈА У 
ЈУГОСЛАl:ЗИЈИ 

Почетак 11 .светског рата (1939-1941) 11 припрема НОР у 
Југославији 

Напад на Пољску и почетак 11 светског рата , подела Пољске; 
окупаuија земаља северозападне Европе и с.1ом Франuуске; проши
рење тројног nакта; 25. и 27. )tарт у Југос.1авији , напад на Југосла
вију, окупаuија и подела; терор окупатора и Квислинга. НДХ и по
литика .сеноuида над Србима , Јеврејю1а, Ромима, КПЈ у припреми 
оружаног устанка. (2 + 1) 

Друти светски рат и НОР у Јутост1виј11 1941. 
Напад на СССР и стварање антихитлеровске коалиuије; . 

устанuи југословенских народа, стварање ослобођених териториј.а, 
борба на источном фронту 1941. године ; б.орбе у северној Африuи 
1941 . године; Ужичка Република и стварње нових органа власти, 
борбе у западној Србији у јесен 1941 .. године; политика емигрант
ских влада- пре~1а народноосободилачком покрету; покрет драже 

Михаиловића; борба против окупатора и њено ширење у осталим 
крајевима Југославије, (2+ 1) 

Проширење антихитлеровске коалиције у Југославији 
1942. rод11не 

Улазак САП у рат и даље јачање антифашистичке коалиuи
је ; nролетерске бригаде и .борбе у исто~ној Босни - игмански 
~1арш ; тзв. лева кретања у НОБ. Фочански период НОР-а; поход у 

Босанску крајину; битка на Козари; борбе на источном фронту и у 
северној Африuи; прво заседање АВНОЈ-а. (2+1) · 

Успеси антихитлеровске коалиције у НОР у Југославији у 
1943. години 

Рат на источном фронту - битка за Стаљинград и напредова
ње Uрвене армије; Победа савезника у Африuй; народноослободи
.1ачки рат - битка ,на Неретви и борбе на Сутјесuи; капитулаuиј;~ 
Италије ; друго зседање АВНОЈ-а; Техеранска конференuија (2 +)) 

Порази Немачке на савезничким фронтовима и у Југосла
в11ј11 V 1944. ГОДИНИ 

· Борбе савезника по•1етком 1944. гоЈине; НОР почет1;<ом 1944.; 
десант на Дрвар; Споразум Тито-ШУбашић; отварање фронта на 

. З:шаду и ослобођење Француске; у.1азак Uрвене армије у Пољску, 

Ч ехос.1оnачку, Румунију и Бугарску; офанзива народноослободи
ла чке војске у Србији ; сусрет НОР са Uрвеном армијом ; ослобође
ње Македоније, Косова, Србије. Војводине и Uрне Горе. (2+ 1) 

Крај П светског pa;ra и победа револуције у Јутославији 
Борбе НОВ крајем 1944. и почетком 1945. године; Сремски 

фронт; офанзива савезника у пролеће 1945. године; пробој срем
ског фронта и ослобођење Југославије; капитулаuија Немачке и 
Јапана ; карактер 11 светског рата ; карактер и особености НОР-а у 
Југос.1авији ; допринос Југославије борби антихитлеровске коали
uије. (2+1) 

Свет после другог светског рата 
Промене у капиталистичкој привреди и друштву после дру

гог светског рата. државе реалног соuијализма и њихова улога по
сле рата. Организаuија уједињених наџија у очувању мира. Нестаја
ње колонијалног система и појава нових држава у Азији и Афри
uи. Супротности између великих сила и формирање · блокова, 
Атлански пакт и Варшавски уговор. Нове појаве у блоковским 
структурама. Савремена криза у соuијалистичким земљама. Улога 
несврстаних земаља у ~1еђународним односима. (3 + 1) 

Југославија после друтог светског рата 
Коначно конституисање Југославије - Треће заседање АВ

НОЈ-а, проглашење Републике и Устава од 1946.; аграрна реформ
а и наuионализаuија, обнова привреде, први петого,:~ишњи план. 
Спољна политика Југославије до 1948. Резолуuија Информбироа и 
отпор Југославије СССР-у и његовим савезниuима, репресија пре
ма присталиuа~1а · Инфор>мбироа и другим противниuима поретка . 
Покушај колективизаuије пољоприврtде и напуштање репресивне 
политике пре~1а сељаштву. Завођење самоуправљања и привредни 
успон (Уставни закон од 1950. и Устав од 1963.). Покушај привред
не реформе на тржишним принuипю1а. Политика несврстаности и 
запостављање европске компоненте у спољној политиuи СФРЈ. 
Унутрашња превирања и појаве наuионализма ; договорна еконо
мија и дезинтеграuија Југославије (Устав од 1974. и ЗУР) . Култ 
Ј.Б.Тита. дезинтеграuија Србије по Уставу од 1974. аутономаштво 
у Војводини и албански сеnаратизам на Косову; савремена општа 
криза југос.1овенског друштва и мере за њено превазилажење; ус
постављање државности Србије. (5+2) 

Се~1инари - 3 часа. 
Годишња систе~1атизаuија' градива - 3 часа. 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

! . УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
Ово упутство· уз програм историје у гимназији важи за све 

три варијанте програма историје за гимназије општег типа као и за 
гю1назије друштвено језичког и природно математичког смера. у · 

11 Ш)Г.1ављу ових упутстава "Битни образовни и васпитни захтеви 
програ~1а" дати су према програму гимназије општег типа која са
држи све карактеристике и осталих програма. Разлике су само у са

жетост.и ових сдржаја у 11 и 111 разреду природно-математичког · 
с .чера због С)tањеног фонда часова историје у ово~1 смеру . Све 

_ остало важи у свим варијанта)tа гимн~зијског програма. 

!!. БИТНИ ОБРАЗОВНИ И ВАСПИТНИ ЗАХТЕВИ ПРОГРАМА 
У ово~1 поглављу дају се битне карактеристике садржаја про

грама како би наставниuи историје имали стално у виду основне 
образовно-васпитне захтеве у реализаuији општих задатака пропи
саних програ~юм . 

ПРВИ РАЗРЕД 

У овом разреду изучава се праисторијски период, општа 
историја у старом, , као и опи.iта наuионална историја првог перио-
да среЈњег века (V-Xll век). . 

Наставници при обради овог градива треба да имају у виду 
слеiеће: 

У уводн6м делу ученике треба упознати с предметом проуча
вања историје и истаћи разику између историје као науке и истори
је као наставног предмета. Овде се могу објаснити задаци нас.таве 
историје наведени у уводном делу програма. Посебну пажњу треба 
посветити историјској периодизаuији: 

Праисторијском перио.:~у треба приступити као уводном делу 
у историју, да би схватили основне елементе који карактеришу људ
ско Јруштво. Овде се учениuю1а систематски објашњавају одредбе 
важних историјских и соuиолошких појмова, на пример: друштво, 
друштвени поредак, рад, хорда , род, племе, патријархат, матријар-
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хзт. раслојавање, к..1асе, експлоатаuија, итд. На овом узрасту учени
uи.11а треба мање давати дефиниuије ових појмова и категорије а 

811 ше одређење по~юћу конкретних чињениuа које ће се ста.1но обо
гаћивати и про:rубљивати током изучавања историје. Од прави.1ног 
и што конкретнијег rумачења ових појмова умногоме зависи разу
мевање сложенијИх појмова у развитку људског друштва. 

Тежиште наставе историје у овом разреду је на разумевању 
античког робовласнИчког друштва. Учениuи треба да схвате Ја је 
ропство огроман корак напред у односу на првобитну људску заје.:~
ниuу, јер је омогућило бржи напредак призводње на чијој основи 
су никле прве државе и прве велике uивилизације и културе. 

Иако су све наставне теме у програму важне, ипак тежиште у 

rраЈиву из старог века треба да буде на грчкој култури и римској 
држави као основним тековинама старог века. 

Грчку кулl)'РУ треба приказати као највећи домет људске ~1и
с.:~и у старом веку . .:Греба показати битне одлике те куЛl)'ре: повеза
ност .са живото~1 маса, свестраност, слободоумност и високе естет
ске и.етичке вредности. 

Учениuи треба да схвате да се савремена култура ослања на 

чврсте темеље античке грчке културе. Код сваке области ове ку.11)·
ре треба указати на оно што је остало као трајна тековина. 

На прю1еру Рима, учениuи треба да схвате суштину античког 
ропства као светског система, коме је одговарала римска светска 
и~1перија . Нарочиту пажњу треба посветити друштвеним борба~1а 
које су биле неминовне у светској освајачкој држави, у којој су би
.~и покорени бројни народи и племена. Као послед.иuа тих дру
штвених борби непрекидно се усавршавала римска држава и рю1-
ско право, које је и највећи .:~опринос рижкој светској кул~:·ри. 

У ово~1 разреду изучава се периоЈ раног средњег века ка.Ја 

на историјску позорницу с~:•пају и јужнословенски народи фор~1и
рајући своје _прве .:~ржаве, улазећи преко хришћанства у европску 

uивилизаuију. 

ДРУГИ РАЗРЕД 

У ово~1 разре~· је битно да учениuи схвате да је европско фе
уда.1но друштво наста.ло на рушевинама античког и да је, упркос ра
зарањю1а римске uивилизације, ю1ало могућности даљег друштве
ног напретка, јер је во.:~ио .:~а.ъем ослобођењу непосредног произво
ђача. Поред наг.1аска на општю1 карактеристикама феудалног дру
штва. треба увек истиuати и његове особенос;r11 у појединю1 зем.ъа
~1а. Те разно.1икости и особености развитка феудалног друштв<1 
треба Ја дођу до изражаја при~1ико.~1 изучавања историје југое-1овен
ских народа и народа којю1а припа.Јају Јанашње наше наро.:~ности 

(!'.1ађари. Бугари , А...1банuи , ип.). Ва.ља истаћи да тежиште у обра.Ји 
треба Ја буде период развијеног феу.Јализма. Како су у ово~1 перио
ду апивно учествовали наши народи и народи којю1а припадају на
ше народност, треба строго изабрати најмаркантнИје чињениuе и 
уопштавање сродних друштвених , по.1итичких и ":0'.:t~: ·рних појава да 
би се избегла·· непотребна понав:ъ<1ња. O.:i општих значајних појава 
нарочито те\1е.ъно треба обра.Јити појаву и развита!-; средовековног 
града. јер се у њој крије непшија феуЈа.1из\1а зачетак робне при
вреде која ће у наре.ЈНО\! перио~· прерасти у капиталистичку. 

ТРЕЋИ РАЗРЕД 

У перио~· од Х\' .:ю XVII века основно је да учениuи схвате да
љи развој привреде која ће условити побе~· капитализма у великим рс
nо:1уШ1јама Х\' 111 века. За то време су наши народи највећим де.1ом би
ли ван европског развитка трошећи снагу у борби са страно\1 в.~ашћу. 

Посебну пажњу треба посветити периоду од краја Х\' 11! века 
.Јо среЈине ХЈХ века као перио~· развоја капиталистичке привре
Је. Тежљню1 св.1адавањем овог историјског периода допринеће 
р2зу~1евању значаја победе капитализма. У овом периоду важно је 
истаћи особености развитка наших наро.Ја у условима националне 
пороб.ъености и .:~ржавне и покрајинске подељености као основ
ннх узрока привредног, политичког и ку.11)'рног заостајања у одно

су на европске наро.Је. У тю1 ус.1ови~1а почиње проuес ослобаћања 
О.Ј. стране власти стварањем државе у Србији и Uрној Гори. 

У мноштву значајних догађаја, појава и проuеса који су пре:1 -
виђени програмо~1 наставници треба Ја посвете лосебН\· пажњ'' 
с.:~едећим кључним историјским проuесю1а: · -

- развитку капиталистичке привре.Је и буржоаских .:~руштве

них ОЈноса, и битне после.Јиuе тога развитка; 
- друштвеню1 борба\1а у капиталистичко\! друштву , које ће 

ГIОстеп сно водити његовом развоју и Је~юкратизацији; 

- наuиона.1но ослобо.:~и.1ачким покретима наших народа 
ус.1ов.ъених "друштвеним развитко\1 у нашим земља~1а . 

Ове проuесе треба пратити и уопштавати чувајући се схемат
ског приказивања и водећи рачуна о моrућности\~а ученика. Уче
ниuи морају схватити суштину развитка друштва на овој етапи , као 

и особености развитка јужнословенских народа. 
Ови садржаји су основа за разумевање новије историје и са

вре .чених друштвених кретања у све~:' и код нас . Стога се морају 
темељно савладати. 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕД 

У завршном разреду гимназије обрађује се најкраћИ али нај
значајнији историјски период. 

Овај ~:териод обухвата велике догађаје, појаве и процесе од 
средине XIX века до данас. То је период снажног развитка привре
де и куюуре европских народа у чему партиципирају и наши наро

ди борећи се за наuионалну афирмацију и ослобођење. Посебну 
пажњу зато треба посветити националноослободилачким покрети
ма наших _народа и улози српског народа у покрети.ма за ослобође-

. ње и уједињење Јужних Словена. Наствници треба да посвете по
себну пажњу наставној теми: први светски рат у коме су активно 
учествовале наше државе Србија и Uрна Гора што је омогућило 
уједињење наших нрода и стварање прве заједничке државе:.. Од оп
штих догађаја између два рата нарочюу пажњу треба ·посветити по
јави фашизма што је довело до другог светског рата. 

Други светски рат и НОР и револуuију у Југославији треба 
обрађивати компж~:сно и синхронизовано. Па,_требно је да ученици 
схвате историјски значај рата, наше револ)luије и других револуllи
онарних и ослободилачких покрета . Треба истаћи допринос наших 
народа општој борби слобо.:~ољубивих народа против фашизма. 

Садржаје о свеl)' у Југославији и свеl)' после рата треба обра
дити информативно, кроз основне чињениuе, али без досадашње 
и.Јеологизације. 

Наставник мора имати у вилу узрасне могућности ученика и 
мали фонд часова који ограничавају дубину 11 обю1 ра.зм.а:rr:~.њ.а 
историјских садржаја. 

111. МЕТОДЕ И СРЕДСТВА У НАСТАВИ ИСТО.РИЈЕ 
Реа.1изаuија садрж:~ја програ\1а много зависи од правилног 

избора наставних )1ет0Ја. Наставник историје треба да прим ењује 
све )1 етоде које познаје методика наставе историје и стваралачки 
их користити. Ако се уз\1е у обзир да је велики број наставних .тема 
тако фор~1улисан да захтева историјску синтезу, постоји реа.~на 
опасност од всрбализ~1а ако наставник монолошку )1ето~· не КО\1-

бинује с оста 'Iю• методама, а посебно са следеhю~: 
- мето.ЈО)! де~юнстраuија, при чему треба користити доста 

богати избор аутентичног илустративног материјала - слика, дија
фи,1мова, Јијапозитива итд. ; 

- методом коришћења текста, посебно у оню1 темама које 
предвиђају излагање појединих значајних догађаја, ј ер се на избор
НО\1 текс~:· најбоље осећају особености историјских пробл~~1а и 
њю1е се историјски феномени могу најбоље илустровати, з:~тим 
ученици се упознају с елементарним проблемима научног истражи
вања и историјске научне критике. 

У коришћењу текста треба узети у обзир све резу.пате мето-
дике наставе историје и стваралачки их примењивати . 
· Посебно се напомиње да треба стално користити историјску 
карту, јер њена адекватна употреба олакшава теме.ъно савладавање 
градива историје. 

Истиuање по~1енУгих метода не значи да оста.1е треба запо
ставити . Наставник _треба свакој наставној јсдиниuи да приступи 
као специфичном образовном и дидактичком проб.1ему, тражећи 
одговарајуће методе, стваралачки их примењујући и савесно се 
припре~1ајући за сваки насrdвни час. . 

Као и за сваку, тако и за наставу историј е вео\1а Је значајно 
да ,1и се наставна средства која школа посе~·је раuиона.1но кори
сте . Наставник историје треба да буде равнопрвни корисник тех

ничких наставних средстава која се користе и у настави других 

предмета (дијапројектора, кинопројектора . епијас_копа, епископа, 
графоскопа, магнетофона, гра\юфона, радио приЈечника, телеви

зијских пријемника итд.) . Ова техничка наставна средства треба 

користити у договору са осталю1 наставниuю1а и У ск.:1~· са садр

жином одређеног наставног градива и њему а.Јекватни.х наставних 

метода. За ефикасно коришћење т::хничких среЈСтана У настави 

потребан је кабинет за наставу историје и.1и ба~ одговарајући усло
ви у просторији где се настава изво.Ји. Потреоно Је Ја наставник 
в.~ада техником коришћења ових наставних средстаБ:~. као и да се 

ученици оспособе да њищ1 рукују. 
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У настави историје треба што чешће користити с.~сдећа 
средства: 

- историјске карте (зи.:хне, из атласа, уџбеника и друге лите-
ратуре); 

- илустрације (слике, дијафилмове,дијапозитиве, схеме), 
- ~~узејске експонат; 
- културно-историјске спо~1енике (посете); · 
- архивски материјал. 
Наставник је дужан да влада методиком коришћења свих на

ставНW< средстава, да са ученицима рационално користи ова сре:~ства, 

чува их, прикупља и израђује нова._ Сталном и планском употребом на
ставНW< средстава наставник ће унапређивати наставу историје. 

!V. КОРЕЛАUИЈА НАСТАВЕ ИСТОРИЈЕ СА НАСТАВОМ 
СРОДНИХ СТРУКА 

Настава историје као саставни део наставе гимназије треба да 
ЈОПринесе формирању ученика у свестрано развијену личност, оспо
собљену за даље образовање. да би што потпуније остварила своје 
зиатке, настава историје треба да обезбеди максимално могућу ко
релаuију бар са сродним преджтима, као што су: филозофија, соuи
ологија, устав и грађанска права, географија и матерњи језик са књи
жевношћу. Но, како сваки од по~1енутих прею1ета има своју особиту 
структуру, корелација се не може обезбедити временски. Корелација 
је у програму постигнута на тај начин што је избегнуто понављање 
с.1ичних садржаја у истроји и сро.'!Ним предметима. Наставници ~югу 
обезбе:~ити корелацију сродних предмета заједничким консултова
њем о срошюј материји или њеном заједничком обрадом кроз додат
ну наставу, слободне активности, школске екскурзије и с.1ично. 

V. СЕМИНАР КАО ОБЛИК РАЛА У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ 
Према наставном програму редовне наставе у гимназији оп

штег типа и, друштвено-језичког смера предвиђено је 2 до 3 часа за 
ученичке семинаре. Теме за семинре наставник утврђује на почетку 
шко.~ске године, и то из градива у том разреду. Циљ семинара је да 
ученици упоз нају еле~1ентарне методе историографског рада и ис
траживања. Наставник може задужити за је;~ан семинарски рад и 
више у ч еника којима треба да одреди преuизне задатке у оквиру 
задате те~1 е. Ученици се~tинаре раде ван часа, а на часу одређеном 

за се .11инар саопштавају се резултати њиховог рада. Наставник ор

ганизује разговор на часу и помаже ученицима да изведу закључке . 
Тс :\1с cc~iиna-pa уче-ниuи трба да uGµщџ:: на uснону новиј~ лите

ра'!)·ре, објављене грађе или извора, из локалних архива, ~~узеја и би
блиотека, и то које О.Ј.абере наставник, при чему треба да пази да број 
препоручених .Ј.ела; буде у складу за психофизичким могућности~tа 
ученика. Наставик може захтевати да се било која од семинарских 
тс~tа обради продубљено и да у писању реферата ангажује боље уче
нике . Јок у дискусији треба да учествује што већи број ученика. 

Наставник треба да обрати пажњу да се исте теме не поја
вљују у свим одељењима у току једне школске године, и да с:: на
ре;~не године не обрађују теме из претходне године. У писању- се

~1инара наставник треба да, при избору тема, покаже слободу и ин
вентивност. Требало би предлагати теме из историје ослободилач
ких покрета наших народа, посебно срnског народа и завичајне 
историје, поготову ако ј е завичај ученика имао виднију улогу )' 
историјском развитку одреliеног периода. 

VI. ОБРАЗОВНИ СТАНllАРдИ У НАСТАВИ ИСТОРИЈЕ . . 
. У програ;~у историје испред садр<1<аја за · сваки разред наведе- · 

но ЈС. у оперативни~~ задацима којим битним знањима, . умењима и 
навикама треба да овладају уч_ениuи одреl')еног разреда. Усвајање 
ntx знања, умења и навика на нивоу разумевања и репродукције 
може се сматрати основним захтевима ученику који заврши одре· 
ђсни разред. Наставник, дакле, треба стално да има у виду васпит
но-образовне исходе које прописују оперативни задаци за сваки 
разре;~ како би реализовао захтеве одређеног разреда. 

Полазећи од општих задатака наставе историје, сваки ученик 
на крају школовања треба да на нивоу разумевања и ре[)родукције 
савла!!а из предмета историје следеће садржаје. 

а) Знање 1 

Сваки _ученик треба да усвоји: 
- историјску и социолошку поделу (периодизацију) прихваће

ну У историјској науци ; 
- најбитније карактеристике друштвених поредака и основ

них фаза у њиховом развитку ; 
- основне карактеристике тиnова и облика државе у свим 

историјским периодима; . 

- најбитније чињенице о до гађајима, појавама и процесима 
које про1·рам пре!!в иђа из економике, друштвене, nолитичке и кул
турне компоненте историјског развитка света уопште и наших -на
рода и народности посебно; 

- кључне хронолошке податке о најЗначајнијим догађајима 
појавама и проuесюtа, како из опште тако и историје народа и на
родности СФРЈ; 

- основне историјске појмове, и то како опште историјске 
појмове (роб, робовласник, кмет, феудалац, буржоазија, буржоаска 
доюкратија, најамни рад итд. ) , тако и посебне историјске појмове 
(патрициј, ппебејаu. суптан, јањичар, совјет, војвода итд.) које про
грам предвиђа, а налазе се у уuбениuима ; 

- основне социолошке појмове (нпр. друштвени поредак, произ
водне снаге, произво:~ни односи, држава, култура, идеологија итд.) ; 

- основне особености историјског развитка наших народа и 
народности; 

- најважније чињенице и појаве из развитка савременог света; 
- најважније догађаје: појава и процеса из НОР-а, и после-

ратног развитка Југославије . 

б) Умење (вештине) и навике 
Ученик треба да савлада умење (В'ештине) и навике да само

стално: 

- користи уџбеник историје, атлас и историј.ске читанке ; 
- користи текстове историјског садржаја из научно популар-

не литературе и историјске белетристике; 
- користи историјске илустрације ; 
- користи историјске карте, таблице и графиконе; 
- правИ избор са подацима из научно-популарне литературе; 
- користи историјске 1юдатке из енциклопедије и лексикона; 
- посматра музејске експонате и споменике историјског ка-

рактера итд. 

Усвајањем овог ~1иниму~~а знања, умења и навика из истори
је сматра се .Ј.а су ученици испунили захтеве за овај предмет. Зато 
наставник историје у сво м васпитно-образовном раду треба да има 
стално у виду ове основне захтеве. 

МАТЕ!'УiАТИКА 

UИЉ ИЗАЛАUИ 

Uиљ наставе ~1ате~1атике је стицање математичких знања и 
у~1ења неопходних з'а разумевање законитости у природи и дру

штву, :;а 11рю1сну у 1:в<fкuдневнuм животу и пракси , као и за успе

шно настављање образовања; развијање мент.алних способности 
ученика, позитивних особина личности и научног погледа на свет. 

Задаци наставе математике јесу: 
- стицање знања неопходних за разумевање квантитативних 

и просторних односа, као и проблема из разних подручја; 
- стицање опште математичке културе уз схватање места и · 

значаја матема:rике у прогресу цивилизације; 
- оспособљавање ученика за успешно настављање образова-

ња - и изучавање других области у :<ојима _се· математика примењује; 
- допринос фор~1ирању и развијању научног погледа на свет; 
- допринос радном и политехничком образовању ученика; 
- развијање логичког мишљења и закључивања, апстрактног 

мишљења и математичке интуиције; 
- допринос изграђивању позитивних особина личности као 

што су: упорност, систе~tатичност, уредност, тачност, одговорност, 

смиса:о за, самосталан рад, критичност; 

- даља оспособљавање ученика за коришћење стручне лите

ратуре и других извора знања . 

ПРВИ РАЗРЕД 
(3 часа ·недељно , 111 часова годишње) 

Лоiика и скуйови (9) 
Основне логичке и скуповне операције. Важнији закони за

кључивања. Основни математички појмови, дефиниција, аксиома, 
теорема; доказ. Декартов производ. Елементи комбинаторике (пре
бројавање коначних скупова): правило збира и правило производа . 

Реални бројеви (5) 
Преглед бројева, операције, поље реалних бројева. Прибли

жне вредности реалних бројева (грешке, граница грешке, _заокру
г.ъивање бројева). 

ПройорционалносШ величина (8) 
Раз~1ера и nропорuија, пропорuијалност величина (директна, 

обрнута, уопштење); примене (сразмерни рачун поделе и мешања). 
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Де~юнстраuион.и огле.:1и: 

- ОЈрећивање е.f!ектропровод.ъивости .:rестиловане воде, воде 

за пиће и раствора различитих електролита. 

- О.:rрећивање рН врепности разл.ичитих раствора електролита. 

6. Окс11до-редукционе реакције (6) 
Основни појмови о редокс реакцијама. · оксидациони број. 
Састављање једначина оксидо-редукционих реакuија. 
Напонски низ метала. Корозија. Електролиза. 
Де~юнстраниони огледи: 

- Електролиза воде или нинк-јодида. 

7. Не,иейiали (18) 
Водоник и једињења.· 
Елементи У!!а групе (хлор и једињења). 
Ележнти У!а групе (кисеоник, сумпор; једињења). . 
Еле.\lенти Уа групе (азот, фосфор; једињења). Производња 

вештачких ћубрива. Индустријски ПОС'tупак синтезе ююнијака. 
Е.1ежнти !Уа групе (угљеник. силинију~1; једињења). Кера-

чички производи, грађевински материјали . 
Лемонстраниони огле.:хи: 
- Реактивност е.1емената Y!la групе . 
- Сагоревање уг.ъеника, сумпора , фосфора у кисеонику и 

растварање награћених окси.:rа у во.:rи · 
- Реакнија бакра и азол1е кисе.1ине. 
- Побијање и испитивање својства ююнијака . 

. Мейiал11 (7) 
Е.1ежнти !а груп~ (натријр1, ка.1ијум). 
Е.1е~1енти lla групе (калнијум , магнезију,1). 
Е.1ежнти I!Ia гру!)е (а.rту~1инијум и је.:1ињења). 
Пе~юнстрациони огле.:rи: 
- Узајамно .:1ејстuо натрију~1а. ~ 1 агнезијума , алуминију~1а са 

водом. 

- Реакнија а.'fУ~1инију,1-хиЈрокси.:rа са киселина~ш и базащ1. 

9. Пре.1азн11 .11ейiа.111 (6) 
Место у ПериоЈном систещ е.1е~1ената и опште карактери

стике пре.1азних метала. 

Основни принuипи добијања гnожћа. бакра. цинка и живе. 
Прег.1е.:r најважнијих је.:rињења и њихова прю1ена. 

· Пемонстраниони огле.:1и: 
- Побијање анхидрованог купри сулфата и његово раствара

ње у ВОЈИ. 

- Калијум-пер~1анг.анат као оксиданионо средство у киселој, 
базној и неутралној средини. 

ДРУГИ Р АЗРЕП 
(1 час недељно, 35 часова год1-<шње) 

1. Увод у орiанску хе.иију (2) 
Особине угљениковог атома; хибридизација атомских орби

тала; хемијске везе . 

Многобројносr, опште особине и подела: органских јеЈињења. 

2. Уlљоводоници (7) 
Подела и опште карактеристик.,: угљоводоника. 
Засићени угљоводоници - алкани (номенклатура, изомерија, 

реакuије, халоалкани). 
Незасићени уг.ъоводониuи - алкени , алкини; адиuија. 
Полимеризаuија. Синтетички полимери" · 
Ароматични угљоводониuи. 

Нафта - енергетска и хемијска сировина. Петрохемијски 
производи. 

Пемонстраuиони огледи: 
- Испитивање својства метана или л-хексана. 
- Испитивање својства незасићених угљоводоника (етен) . 

3. Кисеон11чiса орiанска једињења (15) 
Алкщоли; етанол; .1ицерол . 
Алдехиди и кетони. 

Карбоксилне кисе.1ине; естри . 
Масти и уља. Сапуни и детерuенти . 
Оптичка активност. Хиралност. 

Georg·Eckert·Jnзtltut 
fOr internationale 

Schutьuchforschung 
Braunschwвlg 

·SchulbuchЬiЫiolhek • 

Подела уг.ъених хидрата. Моносахариди - глукоза , фруктоза. 
Писахариди; индустријско добијаf:Ье сахарозе. 

По:1исахариди - скроб, uелуuза. гликоrен. Техничка примена 
uелvлозе. 

· Ле~юнстраuиони огледи: 
- Оксидаџија метанола. 
- Реакција сребрног огледа. 
- Хидролиза сахарозе. 

4. АзоШна орiанска једињења (8) 
А~шни. Азотна хетероuиклична једињења (лурин, примидин). 
Ачино киселине. Пептидна веза. 
Протеини - састав , структура, особине. 
Ензими. 
Н\•клеинске кисел'ине. 
пё~юнстраuиони огледи: 
- Биуретска и ксантопротеинска реакuија. 
- Таложење протеина помоћу електролита 

5. В11Ша.щ1ни, хормони, алкалоиди, анйiибиоШици '(3) 
Значај у биохемијским проџесима; физиолошка и фармако

_1ошка својства (информативно). 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА (УПУТСТВО) 

Наставни програм хе~1ије надовезује се, структурно и садр
жајно. на настав11и програм основне школе. Полазећи од uиља и 
за.:1а.така наставе хемије, програмских садржаја и оквирно датог 

броја часова за реализаuију појединих тема, наставник израћује 
г1iоба.1ни и оперативни 11лан за реализаuију и одабира најсврсис
ходније наставне облике и методе" Предложене демонстраuионе 
ог.1еЈе ~юже заменити другим, одговарајућим за дату тему, у складу 
са опре~1.ъеношћу кабинета за хемију. Потребно је при томе водити 
рачуна о корелаuији са наставним садржајима физике и биологије. 

Програм 1 разреда обухвата садржаје опште и неорганске хе
мије. а програм !! разре.:rа садржаје органске хемије. Основна зна
ња из опште хемије стечена у основној школи , продубљена и про
ширена , треба да буду солидна основа за проучавање неорганских 

и органских једињења, при че~1у се примењују и утврђују. 

Структуру атома обрадити применом Боровог модела ато~1а, 
а та.1асно-механички модел дати квалитативно, да би се схватио' 
поја.\! орбитала. Својства и хе~·1иiско понашање елемената повези
вати са -с.1ектронском конфигурuијом атома и енергијом јонизаuи
је. Периодни систем еле~1ента проучавати са аспекта изгра.:1ње 
електронског омотача. Јонску и ковалентну везу тумачити као гра
ничне с ,~учајеве хемијске везе. Тип везе проuењивати на основу 
електронегативности атома. У оквиру коалентне аезе обрадити 
сип1а и пи-везу. ' 

· Већину наставних садржаја обрадити на нивоу разумевања. 
Изра.:1а стихио~1етријских задатака, одрећивање количине супстан
uе и конuентраuије на нивоу примене . При обра'ди хемијских реак

uија истиuати да је њихово разумевање услов за разумевање основа 
хе~1ијске технологије и биохемијских пронеса. 

При обради метала и неметала и њихових најважнијих једи
њења тежиште је на њиховој примени у свакодневном животу и 

. ~1ерю~а предострожности при руковању токсичним и запаљивим 

супстнuама, као и мерама заштите околине од загађења. Указати. 
на биолошки значај металних јона. Увек полазити од положаја 
елемента у Периодном систему елемената. · 

При обради садржаја из органске хемије тежиште је на зави
сности својства органских једињења од структуре молекула и при

суства функuионалне групе, уз истиuање биолошког значај_<! одре
ћених класа органских једињења. 

Током реализаuије програма указује се на еволуцију Појмова, 
истиче генетска повезаност између класа једињења, врше генера
лизаuије и систематизаuије. Све теме се обраћују имајући у виду 
аспекте заштите животне срединем мера предострожности при ра

ду, принuипа савремене технологије и примене хемијских произво
да у саакодневном животу. Хемију приказати као науку која је у 
развоју и истаћи њен значај за општељудско благостање и у реша
вању проблема савременог света. 

ГЕОГРАФИЈА 

UИЉ ИЗАЛАUИ 

Uиљ наставе географије у гимназији је да ученик стекне но
ва и продуб.ъена знања, умења и навике из физичке друштвене и 
на~шоналне географије - Југославије (појмови, законитост развоја 
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и територија.1ног распоре.ы географских објекат<!. појава и npou·> 
са) нсопхо.:~на за нзучно схоатање и р:~зумевање санремене сuетс;.;е 

и југословенске стварности и за развој патриотизма. 
Задаuи наставе тео графије су: 

. - упознаоање пред~1ета и ~1стода проучавања природно-гео

графскЙХ и друштвено-географскил објеката, појава и npouec2 и 
њихово де_~овање на својства географске сре::~ине; 

- 1•очавање и схватање коре.1ативних односа између геогра

фије и Других природних и друштвених наука; 
- стиuање глобалних nре::~става о физичко-географскю1 ;.;а-

рактеристикама Зеч.ъе и сnеuифичностю1а њених n~;:едела; . 
- схватање и разумевање законо~1ерн~г развоја геограсрске 

среЈине као резултат деловања nриро::~них ПОјаDа, npoueca и човека ; 

. - упознавање актуелне и ко~шлексне географије стварности 
савременог света; 

· - стиuање нових знања о својој отаuбини, њеном nо.1ож2ју, 
мес~:· и улози у савременом свет:·; 

- стиuање нових знања о природи, становништву, насељено· 

сти и привре.::rи Југославије; 
- васпитавање на стеченю1 географскю1 знањи~1а у духу при

палности недељивом глобално~~ човечанству; 
- васпитање у духу љубави пре~1а отаuбини, њеној приро.Ји, 

народима и ку.тrура~1а и пре~1а свему што је .1епо и пле~1енито. 

ПРВИ РАЗРЕД 
(2 часа неде.ъо, 74 часа годишње) 

САL!РЖАЈИ ПРОГРАМА 

ЕЛЕМЕНТИ ФИЗИЧКЕ И ОПШТЕ ДРУШТВЕНЕ 
ГЕQГРАФИјЕ 

YRO!J (!) 

1. Увод у физuч;...т ieoipaфuj1· (Ј) 

1. Физичка географиј::.: nре:Јчет. по;:~е,1а и за.:~ата1; проучзва· 
ња. Везе са сро.:~ню1 наука~1а. 

2. Oйu.nuc wю11ч;;о-iсоiрафскс од. 111д· зс. : 1. Ы' (2+1) 
1. Зе~1:ъа у кооюсу: савrсжне :хипотезе о постанку Зе~:.ъе и 

С1·нчевом систе~1У. 
· 2. Географске после::~иuс Зе)t.ъиног 06.1икз и њених крета-

ња: пос.1е::~иuе роташ1је и рево.1:: uије. 

3. У1тIЈрашња iраћа зс,н .. ъе u iсо.1ошю1 ра3аој зс.·н.ы1нс коре (37:) 
1. Зе~1љине сфере: ун;тр:Јшњс гсосфере: језгро. шют2ч је

згра. зе)t.ъина кора (.1итосфера) и њен изг.1е;:~: спо.ъашње ссрере· 
ЗТ)юсфера. хидросфера, биосфера. 

2. Зе)1љина кора и њен састан - минера.1на грзhз Зе )1.ъ:1не 
· коре; врсте стена (~1агматске. се.:~ю1ентне и )1ета~юрфне ) : ру.Је 11 
щ1нера.1ни ресурси. 

3. Геолошки развој Зе~1.ъине коре: кратак 11рег,1е;:~ 110 ер;±~.1а 11 
периодима. 

4. Рељеф зе .. 11љ11не йоври.111нс (7+5) 
1. Рељеф .1итосфере : унутрашње си.1е ( п ојам); снирогени по

крети - постанак континената и океанских басена. 

2. Орогени покрети: вертика.1ни и хоризонтални; расе.Јање -
стварање грО)tа::~нх юанина и кот.1ина; набирање - стварање ве

начних планина; основни об.1иuи рс.ъефа: планине и равниuе. 
3. Вулкани и земљотреси: еле~1енти и типони D\'.1кана: в1·.1-

кзнски об.1иuи ре.ъефа; ву.1канске зоне на Зе~1љи: по::~е .1а зе)1.ъо
треса: јачина зе~1.ъотрсса; зе)t.ъотреси - најстрашније nрироЈне ка
тастрофе ; трусне зоне на Зе~1.ъи: трусна nо.Јручја у Југос.1авији: )IО-
гућности пре.Јвиhања зе~1љотрсса. . 

4. Облиuи рељефа наста-1и ра.10~1 спољашњих с11.1а: ~юрср.о · 
структуре - поја,1 спољашњих сила. расла.Јање стена , ;:ieнy.:iauи3a, 
акумулаuија. 

5. Речна и крашка ерозија (pa.:i текућих вода): об.1иuи реље
фа настали радо,1 речне ерозије. типови долина: кумулатинни реч
ни облиuи; површински и крзшки 06.1иuи: nо.1зе,1ни крашки ооли
ш1 рељефа; динарски крас. 

6. Г.:~аuија.1на и еолска ерозија: ерозивни и аку~~·.1ативни об-
.:~иuи рељефа. ~ 

7. Абразија: абразион11 об.~иuи ре.ъефа; типови )Юрских ооа
. 1а: морски сс.Ји~1снти - огро~1но ск.1:1Јиште минера.'1них с11ров1ша. 

5. ALТl.11octбcpn (6+4) 
Ј. Атмосфера: структ:·ра апюсфсре и састав ваз;:~уха. 
2. Клю1атски еле)tенти: те,шерат:'ра, загревање .и х.1ађење 

ваз.:rуха; мерење те,шерат:·ре взз . .:~уха; тер~1ички градијент и темпе
рат:·рна инверзија (nој,юои) ; географски раслоре;:~ темпераl)'Р~ -
изотер.\!Не карте. 

3. Ваздушни притисак и ветрови: мерење ваз.Ј)•шног прити
ска, uиклони· и антиuиклони; општа uиркулаuија атмосфере; врсте 
ветрова - планетарни, периодични (монсуни) и локални ветрови. 

4. Водена пара у атмосфери и па.Јавине: испаранање и влаж
ност sаЗд\'Ха: '1згле и облаuи (типови облака); трајање Сунчевог 
сјаја (инсола~ија): ниске и високе падавине ; мерење падавина; гео
графски распоред падавина на Зе~:љи; изохијетне карте . 

5. Време и к.~ю1а: појам вре~1ена; ваздушне масе и фронтови; 
прогноза времена; нагле прощ~не оремена - атмосферске неnого

ле; основни климатски појасени и типови климе на Земљи. 
6. Човек и клима: утиuај људске делатности на промене (за

гађивање) ваздуха и ко.1ебање климата; отопљавање климата 
( .. ефекат стаклене баште'} киселе кише, уништавање озонског 
о~ютача; узроџи и пос.1ели11е: микроклима и клима градива. 

6. Хидросфера (8+4) 
Ј . Светско 'юре: хоризонта,1нз полела (мора , заливи, мореу

зи) : ре.ъеф дна океанских и морских басена. 
2. ФизичУ.е и хещ1јске особине ~юрске во::~е: те~1пераl)'ра, 

проuи.:~ност, боја и с.'lаност (са.111нитет); ле;:~ у '!ОРУ· . 
3. 1\.ретање ~юрске no::ic: та.1аси. плима и осека, hюрске струје 

(систе~1 струја светског ~юра). 
4. Значај мора: ~юре - ко.1еока живота 11 неисuрпи извор 

с.1атке oo::ie и енергије. огро~1ан резервоар хрзне и најбогатији 
"ру::~ник'" света: саобрr.ћајни знзчај ~юра: заштита светског мора. 

5. Вола на копну: по::~зс"н е воде; из::~ани и ювори: тер~Ю\tИ· 
ri~~:;.::::~ :~.::.~ ( ::.: ~ c-~ф!1!-:t'L! t-tj r, 1'1' ~н t~ чај): кориuЈћење 1103зс~1н11х BC:\-
;:ia и неопходност њи.хове заштите. 

6. Реке 11 њихове хи.1ро:юшке карактеристике: основни е.1е
~1енти во::~отока: речн11 с11сте,!. р~чни с.1ив и речнз ~~режа: про,1енс 

во.:~остоја 11 nротиuаја нз река,1;; : речни режю1и : во::~не снле: кор11· 
шћење и значај волоток а; зашпп;, o.:i загаi]ивања. 

7. Језера: начин постанка : к .1ашфикаuиј:~ (по.Је:1а ) језера : 
жи ои свет језера: значзј језера и њихова заштита: заштита вода на· 
ше зе~1,ъе. 

8. Лел на копну: снежна граниuа и стални . снег; лавине: ПL! · 

станак .'1e.'l:1иi-.a и ЊихсЧ!И пшови; географско распрострањење 
.1е.:~никз ; значај .1елник:.~ .. 

7. Б11осферп (3+2) 
Ј. Би.ъни и ж11ноп1њски св~т: утишЈј природюtх и ;:~руштве· 

них чини,1аuа на распрострањење би.ъног и ж11вот11њског света. 
2. Зе\1.ъиште : основни типови т.1ц: зашт11т<.! зс\1.ъишта О.1 ер(•· 

зије, загађиоања . зас.~ањивања. Уништавања. 

3. Расnрострањсњс би.ъног и животињског света на Зе~1.ъи : 
географски распоре::~ би.ъних зајеЈниuа и животињског свет;~_ (хс•· 
р11зонта.1но и оертика_qно): заштита шу~1а и по3с.:~иних ретких ои.ъ· 
них и животињских врста. 

8. Фюи•1ко-iсоiрпфске законийiосzТ/11 у iсоiрафско.1 1 о.~ютачу ( 4) 
1. Физичко-географски (приро.::rно-тер1порија,1ни)ко~тлек· 

си: најкрупнији и најс.1оженији приро.Јно-територијални комплек
си на Зе~1љ11; зоне х.1а;:~ног, у~1ереног и жарког перса . 

2. Осноннс физичко-географске законитости у географском 
о'ютачУ: зона.1ност, интегра.1ност (је.:~инство). рип1ичност (nерио· 
;:~ичнос.т), кружење ~1атер11је 11 енергије у пrироди: заштита пр11-
ро.Јно-територија.1них ко~ш.1екса. 

3. Приро::~на средина и чооек: утиuај човека на npиpo::iy: у.10-
га nриро.Јне ср~Јине у развоју ;:~руштва: приро.Јни ресурси Зе~1.ъе 
(резерве, обнав:ъањс, кор11шћење и заштита). 

9. Увод-'" дру1111uвен.1· iсоiрпф11ј1· (Ј) 

Ј . Пред"ет, поде,1а и значај .Јруштnенс географије: њено ме· 
сто у систе~1у географских наука; становништво, привреда и насе· 
ља ; значај друштвене географије. 

1 U. Кар Ша 11 мpllioipaфcю1 .нетод ·'· icoipac[J11j11 (2 + 2) 
1. Матс~1атичка основа географске карте: pa'I и ослоне тачке 

карте. размер. коор.Јинатна мрежа и картогр<1фскс npojcкu11je . 
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2. Картографски ~1ето.:~ ~· географији и по.:~е.1з карата пре~1а 
размери и садржини: представљање географских садржаја на кар
тама (~1ето.:~ рејонирања или боја, и ~1етод та'!ака); општи карто
графски метод; тонографске и географске карте. 

11. Сmановнщуiйво и насе1Ъа ( 4+ 2) 
1. Одлике и фактори демографског развоја: број становника на 

Зе~1љи ; природни прираштај; миграuије (узроци, расе и послеп.иuе). 
2. Рспоред и. струкrуре становништва на Зе~1љи: екvмена и 

анекужна; области велике и ~1але густине насељености ; ~изије и 
приморја као главне области .ъу.Ј.ског насељавања; густина насе
. ъености; структура становништва; полна, старосна, расна, нацио

на.1на, јези'!ка, ·економска и кут.lурно-образовна. 
3. Културни и животни стандард становништвз: кратак пре

Г.lед развоја писмености (по континентима), зависност кулrурног и 
животн~г стандарда становништва од степена друштвено-економ-

ског развитка . · 
.+. Насеља: положај, типови и функције сеоских и градских 

насеља; урбанизација као светски и друштвено-економски процес; 
конурбације и :-iегалополиси. 

12. Основне йолшitичко-iеоiрафске каракiйер11сi"йике савре.неноi 
соейiа (2 + 1) . 

1. Основни полити'!ко географски садржаји и типови држа
ва: полити'lко-географски е.1емснти државе - територија , гео
графски по.1ожај, .:~руштвено-по.1итичко уређење, павни гра.:~ . .:~р
жавна граница и ~1еђународни односи. 

2. Полити'!ка карта света: политичко-географска транфор~1-
:шија света: колонија.1иза~1 и npouec деколонизаuије; савремени 
нео1.;љ1онија.1иза~1 и технолошки колонијализам; нови светски по

ре.:~ак као об.1ик савре~1еног неоколонијализма; нове ·државе и про
~1ене структуре Организације уједињених нација. 

13. Основне еконо.\1ско-iсоiрафске одлике свеiйске Привреде (3+2) 
1. Светска привре.:~а и ~1еђународна поде.1а рада: поја~~ свет

ске nривреЈе; ус.1овљеност ~iеђунаро;~не поделе ра.Ја разноликошћу 

прироЈних ус .1ова и извора , степеном привредне развијености, спе
uијализщија и коопераuија у произво.:~њи, произво.:~но-територи
Ја.lно и гранска повезивање привредних .:~е.1атности. 

2. Ин.Ј\'Сmиiа.1изаниiа као .:~о,·штвено-еконо~1ски поо11ес: не
раuножран разiюЈ основна противречност саоре~1еног св.ста; међу
народне ко~1пан1Аје као носиоuи савремених облика колонијали
зча: привре.:~ни развој и опасности од поремећаја равнотеже у гео-
графској сре.Јини. · 

3. Нова научно-техно.1ошка револуuија и њене пос.1едице: 
битна обележја нове нау'!но-технолошке револуције и трансфор~1-
Ш!ИЈе географског пејзажа . · 

Год11шња с11сiйе,1-1аiйизација (3) 

ДРУГИ РАЗРЕД 

(2 часа недељно, 70 часова годишње) 

САдРЖАЈИ ПРОГРАМА 

ГЕОГРАФСКЕ ОДЛИКЕ СВЕТА И ЈУГОСЛАВИЈЕ 

1. Полиiйичко-Iеоiрафске, делюiрафске и економско-iеоiрафске 
одлике йојед11них делова свейiа ( 15 + 7) 

1. Привредно развијени и неразвијени региони у савременом 
свету: подепа држава према степену друштвено-економске развије
ности и њихов размештај у свету. 

2. По.1итичко географска подела и становништво Азије: к.1а
сификаuија .Ј.ржава према вели'!ини територије; друштвено уређе
ње: број становника, густина насељености, миграције, расе и наци
она.1ни састав; зоне цивилизаuије (кинеска, јапанска, индонезиј
ска, ин:щјска, арапска, rурска). 
_ 3. Економско- географске одлике Азије: природни извори и 

оогатства; карактеристике развоја пољопривреде и индустрије; ~~е
сто , у.~ога и зна'!ај Азије у светској привреди; Јапан као носилаu 

. економског развоја. . 
4. Кина: главне економске и географске одлике и улога у 

светској привреди; економски бум Па.1еког истока и његов значај. 
5. Политичко-географска подела и становништво Африке: 

к:~ас ификаuија држава пре~1а величини територије ; .Јруштвено уре
ђење; број становника, густина насељености , ~1играције, расни и 

наuионални састав; зоне 11ивилизације (стара египатска, зона арап
ског, француског, шпанског , порrугалског и енпеског подручја. 
последице колонизаuије и анартхејда, црна'lка кулrура и уметност). 

6. Еконожко-географске одлике Африке: приро.:~ни извори 
и богатства; карактеристике развоја пољоприреде и индустрије; ме
сто, улога и значај Африке у светској привреди. 

7. Политичко-географска подела и становништво Латинске 
Америке: класиф~икаuија .1ржава према вели'!ини територије: дру
штвено уређење; орОЈ становника, густина насе.ъености, ~1играuије, 
расни и национални састав: зоне цивилизаuије (старе цивилизаuи
је, зоне шпанско-португалског, британског, француског, холан.:~
ског и кулrурног утиuаја САД-а) . 

8. Економско-географске одлике Латинске Америке: природ
ни извори и богатства; карактеристике развоја пољопривреде и инду
стрије; ~~есто, улога и значај Латинске Америке у светској привреди. 

9. Политичко-географска подела и становништво Англоаме
рике: к.1асификаuија држава према величини територије; друштве
но уређење; број становника, густина насељености , ~1играције, ра
сни и наuионални састав; зоне нивилизаuије (англоамеричка и 
франко-канадска). 

1 О. Главне економско-географске карактеристике: природних 
извора. ус.1ова и произво.1ње САЛ-а и Канаде; ~~есто, улога и зна'!ај 
САЛ у светској привреди и политици као водеће светске силе. 

11. По.1ити'lко-географска подела, становништво и еконо~1-
ско-географске одлике Аvстралије и Океаније: стварање држава; 
.Јруштвено уређење, карактеристике развоја привреде; место у.1ога 
и зна'!ај Аустралије и Океаније у светској привре.Ји ; број становни
ка. густина насељености и миграције; народи Аустралије и Океа
није; зоне цивилизаuијt (старе цивилизаuије у Океанији (Аустра-
лијска и Новозеландска). · 

12. Политичко-географска подела Европе, становништво и 
култура европских народа: класификација држава према величини 
територије; друштвено уређење; број становника, густина насеље
ности , ~1играuије, порекло и етнички састав европског становни
штва; зоне цивилизаuије (запа.Јневропска. исто'lноевропска). 

13. Еконожко-географске О.Јлике Европе: природни извори 
и бог:пства, карактеристике развоја пољопривреде и индустрије ; 
~~есто. у.1ога и значај Европе у светској привреди и полити11и. 

14. Региона.1не економске групације и тржишта: Еврпска уни
ја; интеграuиони проuеси и стварање тржишта у Европи; стварање 
тржишта у ваневропским просторима, планетарна ера човечанства. 

15. Политичко-географске про~1ене у источној Европи: рас
пад СССР и стварање нових држава, удружење у ЗНД, к.1асифика
ција зе~1аља источне Европе према величини територије и броју 
становника: проблеми развоја земаља у тзв. транзинији. 

16. Становништво и култура народа источне Европе: број 
становника; густина насељености; природни прираштај и ~1играuи

је ; ку.1турни утиuаји. 
17. Русија и Украјина: главне економско-географске карактери

стике природниХ извора, карактеристике развоја пољопривреде и ин
.:~устрије; ~~есто, улога и значај Русије у светској привреди и политици . 

2. Основна де,wоiрафска обеле:жја и кулiiiурни уiй~щаји на 
Балканскол1 йолуосiйрву и у Јуiославији (2+ !) 

1. Становништво, кулrурне зоне и утиuаји на Балканском по
.1уострву: порекло становништва; густина насељености; природни 

прираштај и миграuије; зоне цивилизаuије (области патријахалне 
кулrуре, регионалне и византијске, српске средњовековне, . исла~1-
ске и средњо-еропске); Балканско полуострво као раскршће свет
ских путева и културних утицаја: 

2. Србија и Uрна Гора - равноправне федералне јединице 
СРЈ: политичко-географске промене· и стварање нових држава на 

тлу претходне Југославије; Србија и Uрна Гора настављају конти
нуитет Југославије; потреба успостављања сарадње и нових односа 
између претходне СФРЈ и Балканског полуострва; нужност прила
гођавања европским и светским путевима развоја. 

3. Положај, iранице и величина СР Јуiославије (1+1) 
1. Стварање Југославије и СР Југославије, географски поло

жај и његов зна'!ај; границе и величина: предности и тешкоће по
ложаја СРЈ на Балкану; копнене и водене rраниuе; пробле~1и по
грани'!них територија ; величина територије . 

4. Привредне каракiйерисiйике ./уiославије (5+3) 
1. Основне ~юрфотектонске карактеристике ре.ъефа Југо

с.1авије: низија, висија, постанак рељеф:~; панонске, п.1анинске и 
ја.:~ранске об,1асти и њихове карактеристике. 
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2. Клима Југос.1а вије: елементи и фактори к..1име: панонско 
континентална клима; умерено континентална к..1има; п.iанинска 

клима; жупна клима; ја.::tранско средоз~1ена и из~1ењено сре.Јозе~1на 

клима. . , 
3. Јадранско море, језера и њихов значај: постанак, по.1ожај и 

значај Јадранског мора; постанак, поде,1а и географски разжштај 
језера. · 

4. Реке: јадрански слив; реке црноморског и егејског с.1ива; 
хидрогрфија крашких терена; термоминералне воде. 

5. Тло, биљни и животињски свет и заштита прироЈе у Југо
славији: типови тла и ерозија; биљни и животињски свет ја.Ј.ранске, 
планинске и панонске области; заштита природе o.:i загађивања и 
уништавања; последице претераног загађивања прИроде . 

5. СШановниwШво и насеља (3+ 1) 
! . Одлике и фактори демографског развоја СРЈ : број и по

раст становништва; популаuиона по.1итика и борба против , . беле 
куге" која угрожава Србију; природно кретање с_тановнИштва; ми-
граuионе струје; густина насељености. . 

2. Структура' и кретање становништва: структура становми· 
штва полна, .национална, соuио-еконо~1ска, верска, образовна; ~1и
rраuије - старе и нове. 

3. Насеља: положај, типови, функција и класификаuија сео
ских и градских насеља ; савре~1ена урбанизаuија насеља. 

6. Пр11рода Јуiославије (7+4) 
· !. Основне карактеристике привре.:~е Југос.1авије: прироЈни 

и друштвени услови за развој привреЈе: струк~:·ра привреЈе ; гране 
и делатности; приоритети привре;~ног развоја. 

2. Развој и значај пољопривре,'1е , зе~1љора.:~ња, сто'iарство: 

приро:~ни и друштвени услови за развој и унапређење по.ъопривре
Је; гране пољопривре:~е; ратарство, воћарство и виногра.:~арство; 

развој и гране сточарства. 
3. Шумарство , лов и риболов: шужко богатство и простира

ње шума: знач<tј шума; заштита и унапређење шу.ма : шуме кас еко

лошки. природни и цравствени фактор; развој :~ова и рибо.1ова. 
4. Основне карактеристике и.:~устрије Југос,1авије. енергети

ка и рударство: приро:~ми и друштвени ус.1ови развоја; зкачај июу
стрије; подела индустрије; значај енергетике: извори енергиiе . про
изводња и потрошња е.1ектричне струје ; на.1азиште ру.Је и ~:и нера

ла и њихова експло.атаuија. 
5. Тешка прерађивачка и лака июустрија: щ:та.1урп~ја. ~1е

тална инлуртриј<t , електро илустрија. хе~1ијска юџустриј;; . ИНЈ)' · 
стрија грађевинског материјала; прехра~1бена иЮустрија. текстю
на ин.:~устрија, индустрИја дувана и июустр1ф коже. гум е и обуће. 

6. Саобраћај и трговина: утиuај приро.Јних и .:~руштвених 
фактора на развој саобраћаја у нашој зе~1.ъи (же.1езнички и :~ру~1.
ски саобраћај; речни саобраћај. копнени. ваЗЈ)'ШНИ и ПТТ саобра
ћај: унутрашња . и спољна трговина; тргоsински и п.1атни би.1анс . 

7. Развој и значај ~:·риз~1а: nриро.Јни и .::tруштвени ус.1ови за 
развој l)'ризма; приморски, континента.1ни и п.1анински ~:·ризр.~~: 

бањски туризам; спо~1ениuи кул~:•ре и историјска ~~еста као е.1е
менти туриз~1а; промет туриста и прихо.:~и о.Ј ~:·ризма. 

7. Реiионалне целине Јуiославије (8+4) 
1. llрогорско приморје и планински појас : по.1ожај. ве.1ичи

на. простирање и ло.:~ела , природне о.:~.~ике и разуђеност оба.1е ; 
културно-историјске зна~1енитости ; ст2новништво и насе.ъа: nри
вре.Јне одлике; н<1јзначајнији привре.:~ни , ~:·ристи чки -и ку.ll)'рни 
uентри. · 

2. Старовлашко-рашка висија: nо.1ожај. ве.1ичина. простира
ње и поле.1а ; кул1)•рно-историјске зна~~енитости: nриро.Јне ОЈ.1ике; 

становништво и н<1сеља ; привре.:~не О.Ј.1ике ; најзначајнији привре.Ј· 
ни, управни, ку;т1Ј•рни и .~:•ристи чки uентри. 

3. Косово и Метохија: nо.1ожај . ве.~ичина. простирање и по
дела: кулl)·рно-историјске знаменитостv.: nриро.Ј.не о~1ике: станов

ништво и насеља ; природне о:~лике; најзначај нији nриврс.:~ни , 
управи. кулl)•рни и ~:·ристички uентри. 

4. Јужно Помор<tвље: положај, величина. простирање и no.:ie-
лa; културно-историјске знаменитости; приро.Јне од_1ике ; станов

ништво и насеља; привре.:~не о.:~.1ике: најзначајнији привре.:~ни , 
управни. кулl)•рни и ~:·ристички uентри: бање и минера.1ни извори. 

5. Источна Србија: положај, ве,1ичина. простир<1ње Ј'1 no:ie.1a: 
кул1урно-историјскс зна~1енитости ; приро.:~нс о.~1ике ; ст<1новни
штво И насеља ; привредне Од.lике; Н3јзначајниј и привреЈНИ. управ

. ни. кулурни и 1Ј'ристички uентри. 

6. Шумадија и Поморавље (Запа.:~но и Велико): положај , ве
личина, простирање и подела ; ку_n~:•рно-историјске знаменитости; 
природне одпике; становништво и насеља; привредне одлике; нај

значајнији пр,ивредни, управни, културни и туристички центри. 
7:Западна Србија: положај, величина, простирање и поле.~а; 

културно-историјске знаменитости; природне одлике; становни
штво и насеља; привредне одпике; најзначајнији nривре.:~ни, упра
ви , културни и l)'ристички центри. 

8. Војводина: положај, величина, простирање и подела ; кул-
1Ј'рно-историјске знаменитости; природне одлике; становништво и 
насеља ; привредне одлике; најзначајнији привредни, управни, кул
турни и 1Ј'РИСТИЧКИ џентри. 

8. Срби у држава.ма ван iраница СР Јуiославије (5+2) 
1. Република Хрватска: положај , граниuе и величина; при 

родне одлике; становништво и насеља; положај Срба у Хрватској и 
повратак избеглица; привредне о;~лике; најзначајнији привредни, 
управни, културни и туристи,чки uенгри; региона.qни преглед: Хр

ватско приморје, планинска и панонска област. 
2. Сремско-барањска област: положај, величина, простирање 

и подела; културно-историјске знаменитости; природне одлике: 
становништво и насеља; привредне о.~qике; _ најзначајнији nривре.Ј
ни , управни, кул1урни ·и lЈ'rистички uентри; значај ове области за 
повезивање Хрватске и СР Југославије. 

3. Босна и Херцеговина: (унија 2 ентитета: Босанско-Хрват
ске Федерације и Републике Српске); положај , граниuе, величина 
и регионални преглед (Ја:~ранска Херцеговина, Планинско-ко
тлинска област, Панонска Босна) ; становништво БиХ. 

4. Република Српска: nо.1ожај. границе, величина , приро.:~не 
одлике и становништво; регионална по.:~ела и привреди развој Ре

публике Српске (Босанска Посавина; Босанска крајина и По.::tриње 
са источно~~ Херuеговином) . 

5. Српска за1е.:~ниuа у зе~1ља~1а !:.вропе, А~1ерике, Азије и 
Океаније: државе у којима живи највише Срба и Џрногор<1uа и 
њихових потомака, њихов живот и рал и везе са матиuо~1 земљо~~. 

Годишња систе~1атизаuија ( 1) 

ПСИХОЛОГИЈА 

UИЉ И ЗАдАilИ 

ilи:ъ н;~ст;;ве nсихо,1 огије је усвајање знања која омогУhУју 

''чениuима да схвате биолошк\' и .ЈD\'ШтвенУ \•словљеност психич
ког живота и доприносе фор~iираЊ); научног· погледа на свет. чо
века и његово ин.:~ивилуално и .1руштвено понашање. 

Залаuи наставе психологије су да учениuч: 
- стекну знања о основним врста~1а психичких проuеса. осо

бина и стања и уви.Ју општа питања развоја струкl)•ре и лина~1ике 
.1ичности; -

- стекну што потпунији увид у поје.:~ине животне ситуаuијс 
својствене <tдолесцентном узрасту и зрелом .::tобу; 

- упознају nсихолшки аспект међуљудских односа у :~руштве
ном саобраћању, у малю1 групама и организацијама; 

- упознају психолошке могућности по.:~стиuања развоја л11ч 
ности , карактерних особина. стекну способност и формирају СТ<! · 
вове, вредности, интересовање; 

- развију критичко ~1ишљење , стваралачке способности , ин
тересовање за самообразовање и професионални развој ; 

- упознају раuионалне методе учења и начин раuиона:~ног 
планирања радних и с.1обо.:~них активности и схвате значај личног 
ангажовања у развоју сопствене :~ичности. 

ТР.ЕЋ И Р АЗРЕЛ 
(2 часа недељно, Т2 часа годишње) 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

·1 . Уводни део 
Предмет, гране и методе психолог11је (4 часа) 
Предмет психологије; теоријски и 11рактични задаuи. 
Развој психо.1огије као науке. · 
Психолошке дисциплине: општа психо.1огија, физио.1ошк:~ 

психологија, развојна психо,1огија , пе.::t<1гошка психологија. соuи· 
јалн<t психологија, психологија pa:ia. к.1иничка психологија. пс11хо
.1огиј<1 личности, ментална хигијена. Психологија и друге науке . 

1 

·' 


