
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

Изборни предмети се реализују у оквиру фонда од 37 часова на годишњем нивоу - 1 час недељно. 
Ученици се у оквиру изборних програма могу бавити и темама-питањима-проблемима о којима 
мало знају, али поседују истраживачку радозналост да о томе више сазнају. Концепт изборних 
програма фаворизује проблемско учење, односно стицање знања се одвија спонтано током 
истраживачке и пројектне делатности. Тако стечена знања обично имају широку применљивост, а 
пружа се слобода ученицима да уз помоћ наставника, а према сопственим интересовањима, креирају 
активности унутар оквира који је задат модулима изборних премета. Ученици од понуђена четири 
предмета бирају два. Предмети се бројчано оцењују и оцена улази у просек. Програме за које се 
ученик определио да учи у првом разреду може да настави у другом разреду или да их замени за 
друга два програма или да замени само један програм. 

 

Изборни предмети који се нуде у нашој школи у првом разреду су: 
 

1. Језик, медији и култура 

2. Уметност и дизајн 

3. Примењене науке 

4. Здравље и спорт 
 

 
Циљ учења изборног програма Језик, медији и култура је да допринесе унапређивању комуникацијских 
вештина, развоју медијске културе и усвајању културних образаца који ће ученику омогућити сналажење у 
савременом свету, изградњу идентитета и даљи професионални развој. Неке од тема којима се ученици могу 
бавити су: вербална и невербална комуникација у јавним наступима, трема у јавним наступима, познати 
говорници данашњице, мотивациони говорници, манипулација, сензационализам у медијима, култура и 
некултура у медијима, говор мржње у медијима, будућност медија... 

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. Неке од тема којима се ученици могу бавити су: модни трендови, уметност оглашавања, 
уметнички пројекти у Србији, стилови уметности, природа као инспирација... 

Циљ учења изборног програма Примењене науке је да допринесе развоју научне и технолошке 
компетенције ученика, тј. развоју научног погледа на свет, система вредности и способности потребних за 
одговорну улогу у друштву и даљи лични и професионални развој. Неке од тема којима се ученици могу 
бавити су: израда модела „зелена кућа“, соларни панел, човек и клима, открића која су променила свет, 
„зелени принципи” у савременој науци, занимљиви експерименти, наука и технологија у свакодневном 
животу... 

 
Циљ учења изборног програма Здравље и спорт је да ученик, на основу проучавања различитих аспеката 
здравог живота, развије знања, вештине, ставове и вредности који су у функцији очувања и унапређивања 
здравља и културе телесног вежбања. Неке од тема којима се ученици могу бавити су: деловање 
психоактивних супстанци на организам младих, врсте физичких активности и њихов утицај на 
репродуктивно здравље, спорт и рекреација као ефикасан начин за регулацију телесне тежине, дијете и 
физичко вежбање – врсте, сврха, последице... 


