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Изборни програм Уметност и дизајн интегрише више 
уметничких дисциплина у нову целину (цртеж, музика, 

сликарство, плес, вајарство, позориште, филм, визуелне 
уметности).  

Циљ програма – Развијање стваралачких способности кроз 
истраживање уметности као и учествовање у уметничком 
и културном животу заједнице.  

Компетенције – комуникација на матерњем језику, 
културолошка освешћеност и изражавање, естетичка и 
дигитална компетенција.  

Исходи – По завршетку програма ученик ће бити у стању да 
користи одабране информације у презентовању идеје и 
да учествује у реализацији пројекта.  

 

 Број часова: 1 недељно  



 Начин рада  

 Истраживачки, пројектни, рад у 
групама. 

 Рад ће се одвијати и изван учионица: 
сарадња са галеријама, музејима, 
позориштем, музичким фестивалима...  

 Извори информација - интернет,  
часописи, каталози, интервјуи... 



Модули 

а) инспирација 

б) обједињене уметности 

 Кроз понуђене модуле ученик има могућност 
одабира теме у складу са својим 
интересовањима, теме се могу реализовати 
кроз глуму, музику (вокална, 
инструментална), покрет (плес), анимација                                 
(цртеж, компјутерска, луткарска), дизајн 
(графички, индустријски, модни). 



Теме по избору  

 Уметничко дело као инспирација, модни 
трендови, стилови у уметности. 

 Спектакл, мјузикл, уметнички пројекти 
у Србији 



ГОДИШЊИ ПЛАН школска 
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Разред Први   

Годишњи фонд часова 37 часова    

  

ИСХОДИ  

По завршетку свих модула 

ученик ће бити у стању 

да: 

  

МОДУЛИ 

  

ТЕМЕ ПО МОДУЛИМА 

  

  

ЕВАЛУАЦИЈА 

 користи одабрану 

информацију као 

подстицај за 

стваралачки рад; 

 презентује идеју, 

примере или рад 

према договореним 

критеријумима; 

 учествује у 

осмишљавању, 

планирању и 

реализацији 

једноставног 

пројекта;  

 презентује идеју, 

примере или рад 

према договореним 

критеријумима. 

ИНСПИРАЦИЈА 

Уметничка дела као 

инспирација. 

Природа као инспирација. 

Модни трендови. 

Стилови у уметности. 

  

ОБЈЕДИЊЕНЕ 

УМЕТНОСТИ 

Спектакл. 

Мјузикл. 

Уметност оглашавања. 

Уметнички пројекти у 

Србији. 

  



Citati o umetnosti 

 

 

„Ono što umetnost nudi je prostor u 
kome duh može da diše” - Džon Apdajk 

 
 



Уметничко дело као инспирација Моја Герника, 
радови ученика као и  

Иницијали поводом Недеље креативности, 
децембар 2018., ученици I2,I3,I5,I10 разреда 



Изложба програма  УД , заједничка изложба са 
проф. ликовне културе, Драгицом Радовановић 

и Лилом Сенти, децембар 2018. 



Природа као инспирација 

 Истраживачки радови у односу на дата 
упутства јасно постављене задатке, рад 
у групама (4-5 ученика), ликовни 
радови, фотографије... пласирање 
резултата рада у оквиру ПП 
презентација и вредновање резултата 
пројекта 

 Ученички портфолио 



ФОТОГРАФИЈЕ УЧЕНИКА 



УЧЕНИЧКИ РАДОВИ 



Природа као инспирација – 
ЛИПА (техника колаж) 

Октобар 2018. 



Изложба 



Корелација Историја – УД, 
посета Музеју Војводине 

Октобар 2018. 



Посета Спомен-збирци Павла 
Бељанског, изложба Милена 

Павловић Барили 



изложба Милена Павловић Барили, 
ученици I3 разреда 



Уметничко дело као инспирација – филм 
Човеково путовање трупе Циркус де 

Солеи, презентације и радови ученика 



Посета Музеју савремене 
уметности, фебруар 2019. 



Модни трендови – модни стилови, 
изложба ученичких ум.фотографија и 

промовисање модних стилова, март 2019. 



Модни дизајн 



Модни дизајн – изложба, март 2019. 



Посета Галерији Рајка 
Мамузића, април 2019. 



Посета Галерији Матице српске, изложба Ђура 
Јакшић између мита и стварности 



Истраживање и дизајн плаката 
на тему ПОЗОРИШНИ БОНТОН 



Учешће ученика у радионицама примењеног 
позоришта, сарадња са драмском секцијом проф. 

Тамаре Деспотовић Ћурчић, ученици I2 и I5 



Изложба ЕНДИ ВОРХОЛ, 
Музеј града Новог Сада, јун 2019. 



Изложба ЕНДИ ВОРХОЛ, 
Музеј града Новог Сада, јун 2019. 

 



Уметничко дело као инспирација – 
изложба радова, октобар 2019. 



Природа као инспирација – изложба 
радова, новембар 2019. 



Изложба “ Инспирација делом 
Саве Шумановића” март 2020. 



УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТУ О САВИ 
ШУМАНОВИЋУ СА СКЗ-ом 



ПОСЕТА МУЗЕЈУ САВРЕМЕНЕ 
УМЕТНОСТИ У НОВОМ САДУ 2019. 



ПОСЕТЕ ГАЛЕРИЈАМА 2020. 



ПОСЕТЕ ГАЛЕРИЈАМА 2020. 



АНКЕТА О САМОВРЕДНОВАЊУ 



Шта ученици кажу о програму:  

 Препоручујем овај програм свим 
љубитељима уметности 

 Овај програм ми се допао јер смо често 
ишли у музеје што иначе не бисмо сами 

 Програм је леп, али и захтеван 

 Изложба Енди Ворхол ми је најбољи део 
овог програма 

 Овде развијамо своју креативност и 
осећај за естетику 


