ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА ГИМНАЗИЈЕ «СВЕТОЗАР
МАРКОВИЋ» ЗА ШКОЛСКУ 2021/22.ГОДИНУ
I Ученици бирају обавезан изборни наставни програм који ће изучавати у I разреду
гимназије
1. ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ
или
2. ВЕРСКА НАСТАВА
II Са понуђене листе обавезних изборних наставних програма ученици бирају ДВА која ће
изучавати у I разреду гимназије
(Ученици одељења за талентоване математичаре и физичаре не бирају изборне
предмете са ове листе)
ИЗБОРНИ НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ПРВИ РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ
ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

1.

ЈЕЗИК, МЕДИЈИ И КУЛТУРА - изборни програм који се реализује у првом и
другом разреду гимназије. Циљ учења овог програма 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.

2.

ЗДРАВЉЕ И СПОРТ - изборни програм који се реализује у првом и другом
разреду гимназије осим за ученике гимназија – одељења усмерених на спорт. Циљ
овог програма је стицање и развијање знања, вештина, ставова и вредности ради
очувања и унапређивања здравља и културе телесног вежбања.

3.

ПОЈЕДИНAЦ, ГРУПА И ДРУШТВО – циљ учења изборног програма
Појединaц, група и друштво је оспoсобљавање ученика за критичко сагледавање
места појединца и група у друштву, њихових улога, права, одговорности и
међузависности, ради развијања знања, вештина, вредности и ставова неопходних
за конструктивно учешће у различитим ситуацијама својственим савременом
динамичном друштву.

4.

ПРИМЕЊЕНЕ НАУКЕ – изборни програм који се учи у свим разредима
општег средњег образовања и васпитања у циљу развијања компетенција
ученика, посебно научне и технолошке писмености. У трећем разреду
гимназије овај изборни програм се дели на: примењене науке усмерене ка
медицини и примењене науке усмерене ка техници и технологији.

III
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК НА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОМ И ПРИРОДНОМАТЕМАТИЧКОМ СМЕРУ
Као други страни језик ученици друштвено-језичког и природно-математичког
смера МОРАЈУ ДА НАСТАВЕ ДА ПОХАЂАЈУ ОНАЈ ЈЕЗИК КОЈИ СУ УЧИЛИ У
ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ОД 5. РАЗРЕДА (француски, немачки, руски, италијански) – НЕ
ПОСТОЈИ МОГУЋНОСТ ПРОМЕНЕ ДРУГОГ СТРАНОГ ЈЕЗИКА

IV
ДРУГИ СТРАНИ ЈЕЗИК У ОДЕЉЕЊИМА ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ
СПОСОБНОСТИМА ЗА МАТЕМАТИКУ И ФИЗИКУ
Ученици одељења за ученике са посебним способностима за математику и физику
имају могућност избора другог страног језика као факултативног предмета (француски,
немачки, руски, италијански – БИРАЈУ ОНАЈ ЈЕЗИК КОЈИ СУ УЧИЛИ У ОСНОВНОЈ
ШКОЛИ ОД 5. РАЗРЕДА).
Ученици који се определе за други страни језик као факултативни предмет тај језик
уче према прописаном наставном плану и програму у сва четири разреда гимназије.

