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Наставна 
тем

а 

Циљеви Задаци 

О
блици 
рада 

Методе рада 

Ресурси 

Корелација Образовни 
стандарди 

Порекло и развој љ
удске врсте 

Продубљивања знања у 
вези са биолошком и 
културном еволуцијом 
људи и развојем 
еволуционих теорија у 
вези са овом тематиком; 
развијање способности 
аргументованог 
дискутовања на теме за 
које постоје различити 
ставови; 
развијање толерантног и 
здравог односа према 
различитим типовима 
људи, културама и 
традицијама. 

 Детаљнија обрада лекције о 
настанку људске врсте – прича 
о мање познатим прецима 
попут Деновијанаца; 

 Израда паноа – родослова 
људске врсте; 

 Анализа Дарвинових дела, 
одломака из књиге „Порекло 
врста“; 

 Дискусија на еволуционо 
значајне теме у вези са 
пореклом људске врсте – 
настанак разума, интелекта и 
говора; 

 Мини пројекат: портрет једног 
„супермена“ (како ће 
изгледати човек будућности – 
мешање различитих типова 
људи и наслеђивање особина). 

индивидуални и групни 

вербално-
текстуалне 
(монолошко-
дијалошке, рад 
на тексту) 
демонстративно-
илустративне 
(демонстрација 
сликом и 
компјутером) 

ПП презентације и интернет стране, панои, ш
ем

е, 
слике, фотографије, прибор за цртањ

е и бојењ
е 

Историја 
(порекло 
човека, 
културна 
еволуција), 
географија 
(распрострањ
еност наших 
предака и 
типова људи 
данас). 

БИ.1.3.8.  
БИ.1.3.9.  
БИ.2.3.5. 
БИ.3.3.6.  



О
снови цитологије и хистологије 

Продубљивања знања у 
вези са генетиком и 
микробиологијом; 
стицање знања и 
способности за рад на 
школским научним 
истраживачким 
пројектима, као увод у 
научни рад; 
развијање способности 
презентовања и 
(вршњачког) преношења 
знања. 

 Микроскопирање препарата 
људских и животињских ткива; 

 Детаљнија обрада теме: 
основи генетике; функција 
хромозома и гена, правила 
наслеђивања, квалитативне и 
квантитативне особине... 

 Израда научно-истраживачких 
радова за потребе локалних 
конкурса (Образовни систем 
„Руђер Бошковић“, Удружење 
наставника „Доситеј 
Обрадовић“) из области 
микробиологије. 

 Припрема за Фестивал науке и 
Школски дан науке. 

индивидуални, рад у паровим
а и 

фронтални 

вербално-
текстуалне 
(монолошко-
дијалошке, рад 
на тексту) 
демонстративно-
илустративне 
(демонстрација 
сликом, 
микроскопом и 
компјутером) 
лабораторијско-
експеримент-
алне 
(истраживачки 
радови) 

ПП презентације и интернет стране, 
публикације, м

икроскопи и м
атеријал за 

м
икроскопирањ

е. 

Математика 
(комбинова-
ње гена, број 
хромозома) 

БИ.1.2.1. 
БИ.1.2.2. 
БИ.1.3.1. 
БИ.1.3.2. 
БИ.1.3.3. 
БИ.1.3.4. 
БИ.1.3.5. 
БИ.1.3.6. 
БИ.2.2.1. 
БИ.2.2.2. 
БИ.2.3.3. 
БИ.2.3.4. 
БИ.3.3.1. 
БИ.3.3.2. 
БИ.3.3.3. 
БИ.3.3.4. 



Грађа човечјег тела 

Продубљивања знања у 
вези са анатомијом и 
физиологијом људског 
тела, као и вежбања на 
примерима тестова 
какви ће бити на 
такмичењу; 
информисање у вези са 
могућим будућим 
позивом – рад на 
професионалној 
оријентацији;  
разумевање узрока и 
последица болести 
зависности, као и 
неправилне исхране и 
уопште нездравих 
стилова живота. 

 Припрема за такмичење које 
организује СБД и МПРС.  

 Израда модела, паноа и 
презентација на тему 
анатомије и физиологије 
човека и људског здравља 
(превенција, болести, лечење). 

 Трибине и тематске дискусије 
на тему болести зависности, 
као и гостујућа предавања 
стручњака из разних области 
(лекари специјалисти, 
козметичари, гастрономи...) 

 Обилазак Биолошког института 
ИБИС-а у Београду. 

индивидуални и групни 

вербално-
текстуалне 
(монолошко-
дијалошке, рад 
на тексту) 
демонстративно-
илустративне 
(демонстрација 
сликом, 
моделом и 
компјутером, 
учење по 
моделу) 
 

ПП, презентације, интернет стране, књ
иге и 

часописи, панои, прибор за цртањ
е и м

оделирањ
е. 

Физика 
(примена 
закона 
физике на 
облике и 
улоге 
појединих 
органа – 
трење, 
енергија, 
површина, 
запремина...) 
хемија 
(познавање 
најосновнији
х био-
хемијских 
једињења и 
процеса) 

БИ.1.2.3. 
БИ.1.2.4. 
БИ.1.2.5. 
БИ.1.2.6. 
БИ.1.2.7. 
БИ.1.5.2. 
БИ.1.5.5. 
БИ.1.5.6. 
БИ.1.5.8. 
БИ.1.5.12. 
БИ.2.2.7. 
БИ.2.2.8. 
БИ.2.2.9. 
БИ.2.5.1. 
БИ.2.5.2. 
БИ.3.2.1. 
БИ.3.5.1. 
БИ.3.5.2. 

Репродуктивно здрављ
е 

Продубљивања знања у 
вези са анатомијом и 
физиологијом полних 
органа, њиховом 
правилном негом, 
превенцијом и 
болестима, 
контрацепцијом, као и 
последицама уколико се 
она не практикује; 
стицање хигијенских 
навика и одговорног 
односа према 
сопственом и здрављу 
других. 

 Стручна предавања гостујућих 
предавача – сарадња са 
Домом здравља у Раковици; 

 Трибине и дискусије у вези са 
репродуктивним здрављем, 
хигијеном, нежељеном 
трудноћом, контрацепцијом и 
заштитом, превенцијом, 
могућим болестима и 
лечењем. 

индивидуални и групни 

вербално-
текстуалне 
(монолошко-
дијалошке, рад 
на тексту) 
демонстративно-
илустративне 
(демонстрација 
сликом, 
графиком, 
шемом и 
компјутером, 
учење по 
моделу) 
 

ПП, презентације, интернет стране, 
књ

иге и часописи. 

Грађанско 
васпитање 
(одговорно 
живљење) 

БИ.1.5.9. 
БИ.1.5.10. 
БИ.1.5.11. 
БИ.1.5.13. 
БИ.2.5.1. 
БИ.3.5.6. 
БИ.3.5.8. 


