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A1: ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Српски језик и књижевност 
Циљеви предмета:  

- Проширивање и продубљивање знања о српском књижевном језику; 
- Развијање и неговање језичке  културе, поштовање правила књижевног (стандардног) језика у 

усмeном и писаном изражавању; 
- Подстицање ученика на усавршавање говорења, писања и читања, као и неговање културе 

дијалога; 
- Оспособљавање за ефикасно комуницирање; 
- Оспособљавање ученика да користе стручну литературу и језичке приручнике; 
- Продубљивање и проширивање знања о српској и светској књижевности; 
- Оспособљавање за интерпретацију књижевних текстова; 
- Унапређивање књижевних знања и читалачких вештина; 
- Упознавање и проучавање репрезентативних дела српске и опште књижевности, књижевних 

жанрова; књижевноисторијских појава и процеса у књижевности;  
- Унапређивање знања о сопственој култури и културама других народа; 
- Развијање хуманистичког и књижевног образовања и васпитања на најбољим делима српске и 

светске културне баштине; 
- Упућивање ученика на истраживачки и критички однос према књижевности; 
- Обезбеђивање функционалних знања из теорије и историје књижевности; 
- Развијање трајног интересовања за нова сазнања. 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Савремена поезија 11    

Савремена проза 26    

Савремена драма 9    

Класици светске књижевности 10    

Синтакса 7    

Правопис 5    

Култура изражавања 22    

Укупно  90    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Праћење остварености исхода 

● Тестови знања 

● Писмени задаци 

● Активност на часу 

● Домаћи задаци 

● Усмена провера знања 
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Назив предмета: Енглески језик 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    
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Укупно  60    

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 

 

 

Назив предмета: Француски језик 
 

Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности 
- стицање позитивног односа према другим културама уз уважавање различитости 
- усвајање знања и умења потребних у комуникацији на страном језику у усменом и писаном 

облику. 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 1    
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оквиру туристичких услуга 

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 

 

 

 
 

Назив предмета: Руски језик 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

     IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 7    
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сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица  

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација / пројекат 

● Домаћи задаци 

 

Назив предмета: Физичко васпитање 
Циљеви предмета:  

- Разноврсност и систематска моторичка активност, са повезивањем осталиcх васпитно-

образовнихподручја,  
- Допринос интегралном развоју личности ученика (когнитивном, афективном, моторичком),  
- Развој моторичких способности 
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- Стицање, усавршавање и примени моторичких умења, навика и неопходних знања у 

свакодневним и специфичним условима живота и рада. 
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-  
Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Ритмичка гимнастика и народни 

плесови 

  16  

Спортска игра по избору(одбојка, 

кошарка, рукомет, фудбал-техника, 

тактика, игра)  

  16  

Пливање, борилачке вештине, клизање, 

скијање 

  18  

Теоријска настава  

Мерење и тестирање 

4 

6 

   

Укупно 60 10  50  

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Настава се изводи фронтално и по групама, или 

индивидуално.Зависно од методске јединице 

Место реализације Теоријска настава се изводи у учионици или сали,истовремено 

са практичном наставом.Практична настава се изводи у сали 

,спортским отвореним теренима, базен, клизалиште, скијалиште 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Праћење напретка ученика се изводи сукцесивно током 

целе школске године 

● На основу методологије праћења, мерења 

● Вредновањем ефекта у физичком вежбању 

● Стандарди за оцењивање ученика 

● Постигнућа у спортским играма 

Назив предмета: Математика 
Циљеви предмета:  

- Развијање логичког и апстрактног мишљења 
- Развијање способности јасног и прецизног изражавања и коришћења основног математичко-

логичког језика 
- Развијање способности одређивања и процене квантитативних величина и њиховог односа 
- Развијање осећаја за простор, разликовање геометријских објеката и њихови узајамни односи 

и трансформације 
- Развијање систематичности, уредности, прецизности, темељности, истрајности, критичности у 

раду 
- Оспособљавање за примену стечених знања како у математици тако и у осталим предметима 
- Формирање основа за наставак образовања 
- Формирање математичке културе која подразумева свест о универзалности и примени 

математике и математичког начина мишљења 
 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Функције 20    
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Извод функције 21    

Комбинаторика 7    

Вероватноћа и статистика 12    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● писмена провера знања 

● тестови знања 

● активност на часу 

● домаћи задаци 

 
 

Назив предмета: Музичка култура 
Циљеви предмета:  

- Развијање свести о значењу и улози музичке уметности кроз развој цивилизације и друштва 
- Оспособљавање ученика за разликовање обележја стилова различитих музичких жанрова 
- Оспособљавање ученика за уочавање разлика и сличности између наше и других традиција и 

култура у домену музике 
- Развијање навика код ученика за праћење културно-уметничких манифестација у локалној 

средини и путем електронскох медија (концерти, телевизја, филм, интернет) 
- Оспособљавање ученика за самостално истраживање стручне литературе, архиве, медијатеке, 

интернета 
- Подстицање уметничког развоја и усавршавања у складу са индивидуалним интересовањима 

и способностима 
 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Класична музика 8    

Опера, балет, оперета, мјузикл 5    

Традиционална музика 5    

Џез и популарна музика 8    

Хорско певање 4    

Укупно  30    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● Активност на часу 

● Усмена провера знања 

● Писмена провера (брзи тест) 

● Слушни тест 

● Презентацијa 
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Назив предмета: Социологија са правима грађана 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика за живот у друштву изложеном сталним променама и изазовима које 

доноси развој савременог друштва 

- -Развијање способности код ученика за улогу одговорног грађанина, за живот у демократски 

уређеном и хуманом друштву 

- -Унапређивање способности ученика за све облике комуникације, дијалога и исказивања 

аргументованог става 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Структура и организација друштва 14    

Држава и политика 16    

Људска права и слободе 6    

Устав и правна држава 6    

Култура и друштво 14    

Друштвене промене и развој друштва 4    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

не 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмено излагање 

● тест знања 

● тест практичних  вештина 

● домаћи задатак 

● активност на часу 

 

 

Б: ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Грађанско васпитање 
Циљеви предмета:  

- Стицање знања, развијање вештина, усвајање вредности и формирање ставова који су 

претпоставака за успешан, одговоран и ангажован живот у демократском друштву.  
- Подстицање ученика да сагледају међусобне сличности и разлике и уваже их.  
- Оспосбљавање ученика за комуникацију у групи.  
- Оспособљавање ученика за рад у групи и међусобну сарадњу.  
- Подстицање ученика да сукобе решавају на конструктиван начин и избегавају сукобе 
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Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV закон о слободном приступу 

информацијама 

10    

медији 10    

планирање каријере и улазак у свет рада 10    

Укупно  30    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● праћење на основу активности ученика 

 

 

Назив предмета: Верска настава 
Циљеви предмета:  

- Пружити ученицима основ да је Бог личност и Творац свог видљивог и невидљивог света 
- Ученицима предочити да се човеков промашај (грех) састоји у одвајању човека и света од 

Бога 
- Ученицима пружити основ за разумевање да је Христос потпуни Бог и потпуни човек који нам 

је открио Бога као Свету Тројицу 
- Предочити ученицима значај активног учешћа у светој Литургији 

 

 

Програм наставе и учења: 
 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Увод 1    

За живот света 9    

Историја и есхатологија у цркви 12    

Хришћанство у савременом свету 8    

Укупно  30    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  
 

Подела одељења на 

групе 

 

Место реализације Учионица, Црква 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● тестови знања 

● активност на часу 

● домаћи задаци 
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A2: ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Страни језик 2 

 

Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 
 

Програм наставе и учења: 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност, посао и каријера) 

10    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

10    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

10    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

10    

Медији  (утицај медија) 10    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

10    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

10    

Прикупљање информација за одређену 

туристичку услугу 

2    

 Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга  

2    

Рекламирање услуга у контакту са 2    
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клијентом 

Продаја туристичких услуга 2    

 Праћење квалитета туристичких услуга 3    

 Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивљња и одјављивљња, 

пружање разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 2    

Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

3    

Укупно  90    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● активност на часу 

● тест знања 

● усмено испитивање 

● домаћи задатак 

 

 

 

 

 

Назив предмета: Агенцијско и хотелијерско пословање 
Циљеви предмета:  

- Примена теоријских знања у практичном контексту;  
- Преузимање одговорност за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;  
- Благовремено реаговање на промене у радној средини;  
- Препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;  
- Употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу 

информација у раду и свакодневном животу;  
- Оспособљавање ученика да учествују у организовању скупа;  
- Оспособљавање ученика за обављање послова у туристичкој агенцији и на рецепцији;  
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- Оспособљавање ученика за квалитетно обављање послова у туристичкој агенцији и на 

рецепцији. 

 

 

- Програм наставе и учења: 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Формирање и пласман туристичког 

путовања 

 80 120 60 

Реализација и обрачун туристичког 

путовања 

 40 60 60 

Укупно 420  120 180 120 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Одељење се дели на две групе приликом реализације вежби , 

практичне наставе и наставе у блоку.  

Место реализације Вежбе се реализује у учионци/кабинету, практична настава 

реализује се у школском кабинету или делом у туристичкој 

агенцији. Настава у блоку се реализује у школском кабинету или 

делом у туристичкој агенцији у реалним радним условима 

 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

●  извештаје наставника практичне наставе 

●  тестове знања 

● тестове практичних вештина 

● појединачни или групни практичан рад 

● дневник праксе. 

 

 

Назив предмета: Туристичка географија 
Циљеви предмета:  

- Разумевање значаја геогрaфског и туристичког положаја Републике Србије на Балканском 

полуострву и у свету; 
- Развијање осећања социјалне припадности и привржености сопственој нацији и култури; 
- Стицање знања о туристичким регијама у Србији, њиховој атрактивности и простирању; 
- Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих 

туристичких региона;  
- Разумевање међузависности туризма и географске средине; 
- Развијање способности учења, истраживања и критичког мишљења. 
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Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Географски и туристички положај 

Србије 

5    

Природне туристичке вредности Србије 10    

Антропогене туристичке вредности 

Србије 

5    

Материјална основа туризма 5    

Облици туристичког кретања у Србији 4    

Правци туристичког кретања у Србији 3    

Туристички промет у Србији 3    

Туристичке регије Србије 20    

Место Србије у туризму Балканског 

полуострва 

2    

Перспективе развоја туризма Србије 3    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

Праћење и 

вредновање 

 

● праћење остварености исхода 
● тестове знања 
● тестове практичних вештина 
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Назив предмета: Предузетништво 

Циљеви предмета:  

- Развијање пословних и предузетничких знања, вештина и понашања; 
- Развијање предузетничких вредности и способности да се препознају предузетничке 

могућности у локалној средини и делује у складу са тим; 
- Развијање пословног и предузетничког начина мишљења; 
- Развијање свести о сопственим знањима и способностима и даљој професионалној 

орјентацији; 
- Оспособљавање за активно тражење посла (запошљавање и самозапошљавање); 
- Оспособљавање за израду једноставног плана пословања мале фирме; 
- Мултидисциплинарни приступ и оријентација на праксу; 
- Развијање основе за континуирано учење; 
- Развијање одговорног односа према очувању природних ресурса и еколошке равнотеже. 

 

Програм наставе и учења: 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Предузетништво и предузетник  6   

Развијање и процена  пословних идеја, 

маркетинг план 

 16   

Управљање и организација, 

правни оквир за оснивање и 

функционисање делатности 

 20   

Економија пословања, финасијски план  10   

Ученички пројект-презентација 

пословног плана 

 8   

Укупно   60   

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

Подела одељења на 

групе 

да 

Место реализације кабинет/учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● активност ученика на часу 

● редовност и прегледност радне свеске 

● домаћу задаци 

● тестови знања 

● израда практичних радова (маркетинг, организационо-

производни и финансијски план) 

● израда коначне верзије бизнис плана и његова 
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презентација 

 

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ 

 

ОПШТЕОБРАЗОВНИ 

 

Назив предмета: Страни језик III 
Циљеви предмета:  

- Развијање сазнајних и интелектуалних способности и стицање позитивног односа према 

другим културама уз уважавање различитости и усвајање знања и умења потребних у 

комуникацији на страном језику у усменом и писаном облику. 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Свакодневни живот (планови за 

будућност. посао и каријера) 

7    

Образовање (могућност образовања у 

иностранству, размена ученика, 

усавршавање у струци) 

7    

Друштвено уређење и политички 

систем у земљама чији се језик учи 

7    

Културни живот (манифестације, 

сајмови и изложбе општег карактера и 

везане за струку) 

7    

Медији (утицај медија) 7    

Историјске везе Србије и земаља чији се 

језик учи 

7    

Свет компјутера (оглашавање на 

различитим глобалним мрежама, 

виртуелни свет комуникације) 

6    

Прикупљање информација за одређену 2    
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туристичку услугу 

Састављање програма туристичке 

услуге 

2    

Примање и преношење информација у 

оквиру туристичких услуга 

1    

Рекламирање услуга у контакту са 

клијентом 

1    

Продаја туристичких услуга 1    

Праћење квалитета туристичких услуга 1    

Обављање рецепцијских послова 

(комуникација са гостом приликом 

пријављивања и одјављивања, пружање 

разних обавештења гостима) 

2    

Праћење новина у области туризма 1    

 Пословна комуникација и 

коресподенција на страном језику 

релевантна за струку 

1    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације Учионица 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● Усмена провера знања 

● Писмени задатак 

● Тест знања 

● Активност на часу 

● Презентација (пројекат) 

● Домаћи задаци  
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Назив предмета: Историја (одабране теме) 
Циљеви предмета:  

- Стицање хуманистичког образовања и развијање историјске свести 
- Разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и процеса и улоге 

истакнутих личности 
- Стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова неопходних за 

разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и глобалном оквиру 

 

 

- Програм наставе и учења: 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Село и град некад и сад 15    

Култура одевања 15    

Војска, оружје и рат 15    

Новац и банке 15    

Верски живот и обичаји 15    

Образовање и васпитање 15    

Комуникације, путовања и туризам 15    

Друштвени и породични живот 15    

Фотографија, филм, радио и тв 15    

Брига о телу и здрављу 15    

Грбови и заставе 15    

Спорт 15    

Укупно  60    

*од понуђених тема, бирају се четири и свака се обрађује по четвртину часова 

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

Подела одељења на 

групе 

 

Место реализације кабинет 

 

Праћење и 

вредновање 

● усмена провера знања 

● писмена провера знања 

● тестови знања 

● активност на часу 
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● домаћи задаци 
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Назив предмета: Филозофија 
 

Циљеви предмета:  

- Упознавање са смислом основних филозовских питања, историјом филозофије, најчувенијим 

филозофима, филозофским правцима и дисциплинама 
- Увођење у методу филозофије као мисаоне делатности која се развија постављањем питања, 

увиђањем проблема, аргументацијом у корист сопствених и супротних теза са крајњим циљем 

да се дође до истине 
- Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о 

друштвеним проблемима, развијање грађанске свести о значају слобода, солидарности и 

екологије за развој хармоничног друштва 
- Показивање да се у филозофији као теоријско-мисаоној делатности стварају водеће вредности, 

идеја и истине на којима се темељи европска култ 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Увод у филозофију 4    

Античка средњовековна филозофија 23    

Модерна филозофија 12    

Савремена филозофија 10    

Савремени филозофски проблеми 11    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

дели се на групе по 4 ученика приликом реализације радионица 

Место реализације учионица 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење рада на часу 

● тестове примене знања 
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Назив предмета: Логика са етиком 
 

Циљеви предмета:  

- Стицање основних знања о логици и етици и схватање значаја тих знања за јасно размишљање 

и развој личносту 
- Упознавање са елементима и законима логике и разумевање улоге коју логика има у науци и 

свакодневном животу 
- Разумевање појмова који се свакодневно јављају у етичким расправама и развијање 

сензибилности за етичка питања савременог друштва 
- Оспособљавање ученика за самостално, критичко размишљање и формирање ставова о 

друштвеним проблемима 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Увод у логику 3    

Формална логика: појам, суд, закључак 19    

Логичке грешке 4    

Појам и значај етике 6    

Лични индетитет, слобода и 

одговорност 

14    

Основне етичке норме и вредност 14    

Укупно  60    

 

Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

НЕ 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● опажање наставника - праћење рада начасу 

● питања - одговори 
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СТРУЧНИ ПРЕДМЕТИ 

 

Назив предмета: Туристичке дестинације света 
Циљеви предмета:  

- Стицање знања о туристичко - географском простору и кретању у њему 
- Стицање знања о туристичким дестинацијама  у свету, њиховој атрактивности и простирању 
- Упознавање са карактеристикама најпознатијих туристичких вредности појединих 

туристичких региона  
- Развијање свести о значају укључивања туристичких вредности у туристичку понуду 
- Разумевање међузависности туризма и географске средине 
- Оспособљавање ученика да примењују географско знање и вештине у даљем образовном и 

професионалном развоју 
 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Валоризација туристичких регија у 

туризму 

2    

Туристичке дестинације Европе 10    

Туристичке дестинације 

Англоамерике 

10    

Туристичке дестинације Латинске 

Америке 

10    

Туристичке дестинације Африке 10    

Туристичке дестинације Азије 10    

Туристичке дестинације 

Аустралије са Океанијом 

4    

Савремени трендови и перспективе 

развоја туризма 

4    

Укупно  60    
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Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Не 

Место реализације учионица 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 
● тестове знања 
● тестове практичних вештина 

 

 

 

Назив предмета: Смештај у сеоском туристичком домаћинству 
Циљеви предмета:  

- Упознавање ученика са домаћинствима намењеним за туристе  
- Стицање основних знања о законским прописима који се односе на домаћинства намењена 

туристима 
- Усвајање знања о регистровању, смештају и регистрацији туриста у домаћинству 

- Развијање креативности за осмишљавање слободних активности у домаћинству 
 

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Дефинисање сеоског туристичког 

домаћинства  

5    

Стандарди сеоског туристичког 

домаћинства 

25    

 

Смештај туриста у сеоско туристичко 

домаћинство 

5    

Производи и услуге соског туристичког 

домаћинства 

10    

Слободне активности туриста у сеоском 

туристичком домаћинству 

15    

Укупно  60    
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Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

/ 

Место реализације Учионица, одговарајући кабинет или у сеоском туристичком 

домаћинству у окружењу 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● тесови знања 

● активности на часу 

● писање есеја 

 

Назив предмета: Барско пословање 
Циљеви предмета:  

- Оспособљавање ученика да уз примену хигијенских стандарда у угостотељству изврши 

припремне и завршне радове у бару. 
- Оспособљавање ученика да примењује правила пословне комуникације у бару.  
- Оспособљавање ученика да услужује госте пићем, напитцима и једноставним јелима у бару.  
- Оспособљавање ученика да припрема барске мешавине уз примену законских прописа и 

етичких норми. 
-  

 

Програм наставе и учења: 

 

Разред Модул / теме Годишњи фонд часова 

Т В ПН НуБ 

IV Хигијенски стандарди у бару  6   

Припремни и завршни радови у бару  10   

Пословна комуникација  6   

Познавање, сервирање и услуживање 

пића, напитака и једноставних јела 

 20   

Припрема барских мешавина  18   

Укупно   60   
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Начин остваривања програма и оцењивање:  

 

Подела одељења на 

групе 

Да 

Место реализације Учионица, школска радионица/кабинет 

 

 

 

Праћење и 

вредновање 

● праћење остварености исхода 

● тестови знања 

● домаћи задаци 

● презентације ученика, радови ученика 

● тестови практичних вештина 
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