
Презентација изборних предмета за 3. и 4. разред 

општег, фармацеутског и лабораторијског смера.



Гранична дисциплина географије, 

тесно повезана са медицином. 

Бави се проучавањем природних и 
друштвених услова појединих територија 

који утичу на здравље људи.



Теме које се проучавају:
 Деловање времена и климе на организам човека

 Значај вода за здравље људи

 Рељеф, земљиште, биљни и животињски свет и 
њихов значај за здравље људи

 Друштвено-географске карактеристике територије 
и утицај на здравље људи

 Социјално-економске карактеристике територије 
и утицај на здравље људи

 Савремене болести и ендемска подручја у нашој 
земљи

 Географија здравља (саногеографија)



- Ако се пењемо уз планину, какве промене се дешавају у  нашем 
организму и због чега?

- Да ли промене времена утиче на наш организам?

- Које су последице бактериолошки загађене воде?

- Поплаве- узроци и последице по човека!

- Које су последице претеране хемизације у 
пољопривреди?

- Шта је балнеотерапија?



- Како миграције утичу на здравље човека?

- Које су болести чешће у градским, 
а које у сеоским срединама?

- Која су благотворна дејства морског поднебља, а која планинског?

И још много тога .... 

ДОЂИМО ЗАЈЕДНО ДО ОДГОВОРА НА ОВА ПИТАЊА !



ЛИКОВНА КУЛТУРА



Зашто ликовна 
култура?

Ликовна уметност оплемењује 

и 

развија креативност, 

комуникативност и машту.

Уметност утиче на позитиван 

развој личности као и на развој 

стваралачког односа према 

раду и животу уопште.



Изучавање 

уметности је 

један од 

најважнијих 

начина за 

истраживање 

света и 

проширивање 

видика. 



“Велики уметник 

никада не види 

ствари онаквима 

какве јесу. Кад би 

их видио таквима, 

више не би био 

уметник.”

Винсент Ван Гог



Уметност је саставни део 
нашег живота. Човек је 
увек тежио да живи у 
прелепом окружењу, 
трудећи се да свет учини 
мало бољим.

Позивам вас да заједно 
откријемо чаролију 
уметности !



Ана Станковић Петровић

МУЗИЧКА КУЛТУРА



● Циљ изборног предмета -музичка култура- јесте унапређивање 

општег средњег образовања и васпитања усмеравањем на 

развој компетенција ученика ради њихове боље припреме за 

даљи наставак образовања, укључивање у европски образовни 

простор и у свет различитих и различитости.

-- Наставни план је направљен тако да 

подстакне радозналост,креативност и 

мотивацију ученика, да допринесе 

развоју свести о значају и улози музичке 

културе у развоју цивилизације и 

друштва.Формирање музичког укуса и 

развијање слушања вредних музичких 

остварења која буде и развијају разна 

осећања.

● Задаци наставе су да ученици стекну знања о различитим 

музичким епохама и праве сличности и разлике међу њима ;да 

развију навике слушања музке и формирају музички укус; 

разумевање музичког дела ; да унапреде способност 

разликовања боје звука инструмената и да препознају музичка 

дела по епохама.



● Садржај  овог предмета је од самог  настанка музике-старог века до дана 

данашњег (само основно што се тиче епоха-облици и композитори ;више 

слушање музике):

● Музика старих народа-Грчка и Рим

● Средњи век- Грегоријански корал

● Ренесанса - Палестрина и Ласо

● Барок- Бах и Хендл

● Класика – Моцарт, Хајдн, Бетовен

● Романтизам – Верди, Чајковски, Шопен, Менделсон,...

● Импресионизам – Дебиси и Равел

● Експресионизам – Стравински,Прокофјев,Шостакович,...

● Музика 20.века

● Џез,поп и рок музика

● Мјузикл и филмска музика



● Овај предмет  у средњем образовању се првенствено базира на упознавању и 

проучавању најзначајнијих музичких дела из светске и наше литературе,везаних за 

поједину епоху и њене карактеристике.

● Настава се изводи у учионици која је савремено опремљена ( 

интернет,рачунар,ТВ).Услови за рад су савршени-поготово за овај предмет.

● Као пример за слушање музике одабрана су дела композитора који ОВЕКОВЕЧУЈУ 

време у коме су живели и своје музичко стваралаштво.

● Често ћемо поред оригиналних верзија ,слушати и обраде истих (поп,рок, итд.) тако 

да је и сам час  још више приближен данашњим генерацијама.

● Поједине наставне теме обрађујемо тако што сте и сами учесници-ВИ драги моји 

ученици -- спремате презентације појединачно или у групама.

● Час изгледа овако-моје- усмено излагање 20%

● слушање музике   60%

● закључак   20%

● На основу приложеног можете закључити да ће сам час поред едукације служи и за 

опуштање. 



● Садржај предмета се надограђује у директном контакту са 

музичарима и музиком.Сваке године идемо бар три пута на 

представе – Београд  и Нови Сад-ради личног доживљаја (мјузикл, 

опера, балет,концерт--зависи од овогодишњег репертоара).

● Наравно ове године ће то зависити од епидемиолошке ситуације,али 

надамо се најбољем.

● Ако се одлучите баш за овај изборни предмет  у којем  поред општих 

појмова везних за музику и шетњом кроз  раздобља –развити и ЉУБАВ 

према квалитетној музици која буди оно најлепше у нама. То нам је 

свима потребно у овим тешким временима-ОСЕЦАЊА, ЛЕПОТА, 

ЕМПАТИЈА, ЉУБАВ...

● Познати филозоф ПЛАТОН рекао је:“Што је у држави боља 

музика,боља ће бити и држава.“-па ви сами закључите.

● МУЗИКА је у нама- наша ДУША.





 3 разред ( 66-68 

часова)

 4 разред   (56-58 

часова) 

 3 разред ( 66-68 

часова)

 4 разред   (56-58 

часова)



Развој система хемијског  знања као подршка 

за даље професионално  образовање на 

универзитетском нивоу;

Развој хемијске научне писмености;

Развој способности решавања   проблема, 

логичког и критичког мишљења...



Стехиометријска 

израчунавања;

Дисперзни системи;

Раствори 

електролита.

-Разумевање концепта о корпускуларној 

грађи   супстанци; 

-Разумевање одржања материје кроз 

принципе одржања масе и енергије; 

-Разумевање корпускуларног концепта у 

процесу одигравања хемијских 

реакција.

-Разумевање корпускуларног концепта 

преко односа компоненти у дисперзном 

систем; 

-Разумевање односа између 

квалитативног састава дисперзног 

система и његових својстава.

-Разумевање значаја примене раствора 

електролита у свакодневном животу и 



Угљени хидрати;

Липиди;

Протеини;

Нуклеинске 

киселине;

Витамини.

•Разумевање условљености физичких и 

хемијских својстава биомолекула 

структуром њихових  молекула;

•развијање система критеријума за 

класификације биомолекула;

•разумевање биолошког значаја;

•разумевање значаја примене у струци 

и у свакодневном животу.



 Медицински 

факултет;

 Фармацеутски 

факултет;

 Стоматолошки 

факултет;

 Хемијски 

факултет ;

 Прехрамбена 

технологија ...





ГЕНЕТИКА* ЗУБНИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ СМЕР

ОСНОВИ МОЛЕКУЛАРНЕ БИОЛОГИЈЕ

МЕХАНИЗМИ НАСЛЕЂИВАЊА ОСОБИНА

ХУМАНА ГЕНЕТИКА

ОРГАНСКА ЕВОЛУЦИЈА



• Ако желите да студирате 

медицину или 

соматологију

• Ако желите да упишете 

било који смер Високих 

стручних школа

* Ако желите да студирате 

биологију или молекуларну 

биологију

ЗАШТО БИРАМО БИОЛОГИЈУ?



НУКЛЕОТИДИ



НАСТАВНЕ ТЕМЕ ЗА СМЕР МЕДИЦИНСКА 

СЕСТРА-ТЕХНИЧАР:

ВИРУСИ И БАКТЕРИЈЕ         МИКРОБИОЛОГИЈА

НИЖЕ БИЉКЕ

БОТАНИКА

ВИШЕ БИЉКЕ

МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА БЕСКИЧМЕЊАКА

ЗООЛОГИЈА

МОРФОЛОГИЈА И СИСТЕМАТИКА КИЧМЕЊАКА



ЖИВОТИЊЕ



Физика
Изборни предмет

3. Разред, 4. разред

Годишњи фонд 

часова 66 у трећем 

разреду

Годишњи фонд 

часова 56 у 

четвртом разреду



Разред : трећи 
Тема-циљ теме

• 1. Закони одржања- схватање значаја 
закона одржања у физици.

• 2. Основе молекуларно-кинетичке 
теорије гасова- стицање знања о 
молекулској структури супстанције, 
разумевање гасних закона.

• 3. Флуиди- проширивање знања из 
статике и динамике флуида са 
посебним нагласком на примену у 
струци. Кретање тела кроз течности и 
гасове и примена у струци.



Мерење температуре • Гасна емболија                        

Мерење крвног                                                                          

притиска

Циркулација крви (хемодинамика)



Разред: четврти

Тема – циљ теме

1.Структура и основна својства чврстих тела-

разумевање физичких појава које настају при 

деформацији и загревању чврстих тела

2.Електростатика и електродинамика- зна 

основне карактеристике електричне струје у 

течностима и гасовима

3.Таласна оптика – разуме дуалистичку 

природу светлости

4. Елементи квантне физике - разуме основне 

појмове квантне физике, зна принцип рада 

фотоћелија



Примена фотоћелија                  Галванска струја                                                                         

Галванска

ектротерапија

Прелом кости

Екг



Изабрана поглавља 
математике

Разред: III

Медицинска школа са домом ученика 

"Сестре Нинковић", Крагујевац



Изабери овај предмет
ако желиш да:

• развијеш апстрактно и логичко мишљење

• развијеш способност јасног и прецизног 
изражавања и коришћења основног 
математичко-логичког језика

• оспособиш се за примену стечених знања у 
математици и другим предметима

• формираш основу за даље школовање

• формираш математичку културу која подразумева 
свест о универзалности

• развијеш систематичност, уредност, прецизност, 
истрајност, темељност.



Шта ћу научити?

1. Ирационалне једначине и неједначине
2. Експоненцијалне и логаритамске једначине
и неједначине
3. Тригонометрија
4. Систем линеарних једначина и детерминанте
5. Вектори



Ирационалне једначине 
и неједначине

Научићеш:

• Да решавам ирационалне 
једначине

• Да решавам ирационалне 
неједначине



Научићеш:

• Да решаваш експоненцијалне 
једначине

• Да решаваш експоненцијалне 
неједначине

Експоненцијалне 
једначине и 
неједначине



Тригонометрија

Научићеш:

• Да нацрташ инверзне 
тригонометријске функције 
и наведеш њихове особине

• Да решаваш 
тригонометријске 
једначине

• Да решаваш 
тригонометријске 
неједначине



Систем линеарних 
једначина и
детерминанте
Научићеш:

• да израчунаш детерминанту реда 2 
и 3

• аа решаваш системе линеарних 
једначина уз помоћ детерминаната

• да решаваш системе линеарних 
једначина са параметрима

• да разматраш решења система 
линеарних једначина у зависности 
од вредности реалног параметра



Вектори

Научићеш :

•
да представиш вектор у 
Декартовом 
координатном систему у 
простору

• шта је скаларни, 
векторски и мешовити пр
оизвод вектора

• да одредиш угао између 
два вектора

• да израчунаш површину 
троугла и запремину 
паралелопипеда



Изабери ако 
желиш да:
Размишљаш неколико корака 

унапред!

Научиш да признаш кад ниси у 

праву!

Научиш да будеш прецизан!

Будеш упоран и не одустајеш док не 

решиш проблем!



Изабрана поглавља 
математике

Разред: IV

Медицинска школа са домом ученика 

"Сестре Нинковић", Крагујевац



Изабери овај
предмет ако
желиш да:

• Развијеш апстрактно и логичко мишљење

• Развијеш способност јасног и прецизног 
изражавања и коришћења основног 
математичко-логичког језика

• Се оспособиш за примену стечених знања у 
математици и другим предметима

• Формираш основу за даље школовање

• Формираш математичку културу која 
подразумева свест о универзалности

• Развијеш систематичност, уредност, 
прецизност, истрајност, темељност.



Колико часова ћу 
имати?

Недељни фонд часова: 2

Годишњи фонд часова: 56



1. Конусни пресеци
2. Интеграли

Шта ћу научити?



Конусни пресеци

Научићеш да:

• набројиш конусне пресеке и да их 
нацрташ

• дефинишеш елипсу, хиперболу и 
параболу и неведеш њихове 
једначине

• наведеш особине елипсе, 
хиперболе и параболе

• одредиш тангенте елипсе, 
хиперболе и параболе из задатих 
услова

• уочиш њихове међусобне односе



Научићеш да:

• одредиш примитивну функцију 
дате функције

• решиш неодређене интеграле

• решиш одређене интеграле

• примениш одређене интеграле на 
решавање површине равног лика, 
запремину обртног тела или 
дужину лука криве

Интеграли



Изабери ако 
желиш да:
Размишљаш неколико корака 

унапред!

Научиш да признаш кад ниси у 

праву!

Научиш да будеш прецизан!

Будеш упоран и не одустајеш док не 

решиш проблем!



МЕДИЦИНСКА 
ИНФОРМАТИКА



МЕДИЦИНСКА ИНФОРМАТИКА

Појам и дефиниција 
информација, информатике и 
медицинске информатике

Историјски развој медицинске 
информатике; 

50

Информације и њихов 
значај у медицинским 
истраживањима и 
медицинској пракси.

Примена медицинске 
информатике

Стицање основних теоријских и практичних знања из области 
медицинске информатике1



МЕДИЦИНСКИ ПОДАЦИ И МЕДИЦИНСКЕ
ИНФОРМАЦИЈЕ

Утврђивање разлике између 
медицинског податка и 
медицинске информације

Врсте медицинских 
података (говорни, писани, 
нумерички, биосигнал, 
слика);
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Врсте медицинских 
информација (примарне, 
секундарне и научне);

Важност медицинске 
информације за успешан 
исход лечења пацијената 
(правило 5П).

Стицање основних теоријских и практичних знања из области примене 
савремене информационе и комуникационе технологије у здравству.

2



ПРИМЕНА РАЧУНАРА У ЗДРАВСТВУ

Примена рачунара у здравству

Нивои примене рачунара у 
медицини

Електонски здравствени картон
Здравствене књижице са бар 
кодом
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Примена рачунара у ординацији

Примена рачунара у 
медицинским лабораторијама

•

Примена рачунара у апотеци
Примена рачунара у 
фондовима здравственог 
система.

Оспособљавање за коришћење појединих апликативних 
програма у области здравства.

3



Појам ЗИС-а

Предности ЗИС-а у 
односу на 
традиционални 
здравствени систем

•

•

Пацијент у ЗИС-у

Здравствени 
радник у ЗИС-у
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Сигурност и 
заштита података 
у ЗИС-у.

👧👦

ЗДРАВСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ЗИС)
Мултидисциплинарни приступ и оријентација на 
медицинску праксу.4



ПРИМЕНА САВРЕМЕНЕ ИКТ У ДИЈАГНОСТИКОВАЊУ

Компјутеризована 
томографија (ЦТ)-примена

ПЕТ скенери-примена

Магнетна резонанца-примена
Ултразвук - примена
Виртуелна ендоскопија -
примена.
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Примена рачунара у ординацији

Примена рачунара у медицинским 
лабораторијама

Примена рачунара у апотеци

Примена рачунара у фондовима 
здравственог система.

Развијање свести о неопходности  континуираног, 
доживотног учења.5



Исхрана



Чиме се бави Исхрана?
Исхрана се бави:

• Основим принципима и 
планирањем  правилне исхране,

• Исхраном појединих категорија  
здравих људи,

• Поремећајима услед 
неправилне исхране и 
неисправне хране,

• Специфичностима исхране код

појединих обољења.



Зашто је важна правилна 
исхрана?
• Кључ здраве исхране је уравнотежена 

исхрана.

• Важно је конзумирати разноврсну храну 
у  одговарајућим количинама.

• Правилна исхрана треба да задовољи 
следеће принципе:

• Умерена исхрана,

• Разноврсна исхрана,

• Исхрана треба да покрива дневне 
енергетске потребе прилагођене 
појединцу.



Пирамида исхране
Метода илустровања правилног 
начина исхране.

• Служи као смерница које 
намирнице треба користити и у 
којим количинама:

• Намирнице у дну пирамиде се 
користе најчешће и у највећим 
количинама,

• Намирнице у врху пирамиде се 
конзумирају ређе и  у мањим 
количинама.



Исхрана и физичка 
активност

• Поред здраве исхране веома важан елемент је 
адекватна физичка активност.

• Неопходна је за правилан развој људи и 
очување правилног рада људског тела.



Хроно и Кето 
исхрана?

• Хроно исхрана – правилна 
комбинација намирница  
према периоду дана.

• Кето исхрана – ниским 
уносом угљених хидрата  тело 
се усмерава на коришћење 
сопствених масти  за енергију.



Храна као лек
• Правилном исхраном 

се може утицати  на 
превенцију болести и 
очување  здравља.

• Дијетотерапија је 
програм исхране  коју 
прописује лекар у 
циљу  побољшања 
здравља.

• Дијетотерапијом се 
може утицати на  ток 
различитих болести.



Дерматовенерологија



Шта је 
дерматовенерологија?

• Дерматовенерологија је наука о 

кожи и полно преносивим 

болестима.

• Кожа је витална за здравље и 

добро осећање људи.

• Здрава кожа одржава равнотежу  

течности и помаже у регулацији  

телесне температуре.

• Кожа је највећи и најуочљивији 

орган људског тела.

• Стање коже може имати значајан

• утицај на самопоуздање људи.



Структура коже

Дерматологија 
проучава:

• микроскопску и
макроскопску грађу
коже и видљивих 
слузница,

• функцију коже,

• превенцију, 
дијагнозу и терапију
кожних обољења.



Кожне болести и 
проблеми са кожом

Кожне болести могу бити:

• последица дејства 
спољашњих фактора:

• инфекције,

• контакт са иритирајућим 
супстанцама,

• одраз унутрашњих 
обољења.



Где се користе знања из 
дерматовенерологије?

• Посебна грана дерматовенерологије је медицинска
козметологија – област која се бави негом и
улепшавањем здраве коже и естетским
поправљањем кожних недостатака.


