ПРОГРАМ ЗА ИТ ОДЕЉЕЊЕ
ИСТОРИЈА
Циљ и задаци
Циљ наставе историје је стицање хуманистичког образовања и развијање историјске
свести; разумевање историјског простора и времена, историјских догађаја, појава и
процеса и улоге истакнутих личности; развијање индивидуалног и националног
идентитета; стицање и проширивање знања, развијање вештина и формирање ставова
неопходних за разумевање савременог света (у националном, регионалном, европском и
глобалном оквиру); унапређивање функционалних вештина и компетенција неопходних за
живот у савременом друштву (истраживачких вештина, критичког и креативног мишљења,
способности
изражавања
и
образлагања
сопствених
ставова,
разумевања
мултикултуралности, развијање толеранције и културе аргументованог дијалога);
оспособљавање за ефикасно коришћење информационо-комуникационих технологија;
развијање свести о потреби сталног усавршавања и свести о важности неговања културноисторијске баштине.
Задаци наставе историје су да ученици:
 стекну и прошире знања о националној и општој историји (политичкој,
економској, друштвеној, културној, итд.), да разумеју узроке и последице
историјских догађаја, појава и процеса, и улогу истакнутих личности у
развоју људског друштва;
 поседују свест о повезаности појава из прошлости са појавама из
садашњости;
 разумеју да национална историја представља саставни део регионалне,
европске и глобалне историје;
 развијају истраживачки дух и критички однос према прошлости самосталном
анализом различитих историјских извора и литературе, и проналажењем и
систематизовањем стечених информација;
 буду оспособљени за проналажење, прикупљање и коришћење информација
датих у различитим симболичким модалитетима (историјске карте,
графикони, табеле, и др.), и њихово повезивање са претходним историјским
знањем;
 буду оспособљени да препознају различита тумачења истих историјских
догађаја;
 повезују стечена знања и вештине са садржајима сродних наставних
предмета;
 буду оспособљени за примену стечених знања и практичних вештина у
свакодневном животу;
 унапређују вештине неопходне за индивидуални и тимски рад
(комуникативност, образлагање сопствених ставова, аргументовани дијалог,
итд.);
 развијају одговорност, систематичност, прецизност и позитивни став према
учењу;
 развијају свест о квалитету стеченог знања и потреби сталног усавршавања.

I разред
(2 часа недељно, 72 часова годишње)
САДРЖАЈИ ПРОГРАМА
УВОД
Историја као наука и наставни предмет; однос историје према другим наукама;
историјски извори, рачунање времена,периодизација.
ПРАИСТОРИЈА
Живот људи у праисторији; верска схватања и почеци ликовних уметности;
праисторијска налазишта и културе на централном Балкану.
СТАРИ ВЕК
Друштво и државе Старог истока:
Појам Старог истока и географски услови тог подручја. Најзначајније државе и
њихово друштвено и државно уређење.
Друштво и државе старих Грка и Римљана:
Најстарија историја Грчке (Критско-микенско и Хомерско доба), Атина и Спарта,
Грчко-персијски ратови, Пелопонески рат. Хеленизам – освајања Александра Великог и
његово царство. Историја старог Рима у доба краљева, републике и царства – друштвени
односи и државно уређење, освајања, Велика сеоба народа и пад Западног римског
царства, Балканско полуострво под римском влашћу.
Религија и културно наслеђе старог века:
Верска схватања народа Старог истока, Грка и Римљана;појава и ширење
хришћанства. Култура и наука старог века и њихово наслеђе у савременом добу.
СРЕДЊИ ВЕК
Друштво, држава и култура
Велика сеоба народа:
Варварске државе на територији некадашњег Западног римског царства (привреда,
друштво и утицај римског наслеђа). Развој Франачке државе до средине IX века.
Особености развоја друштва и држава у западној Европи:
Натурална привреда и организација и врсте властелинских поседа. Феудална
хијерархија. Основне одлике ранофеудалне државе – краљевски двор и дружине. Сталешка
монархија као држава развијеног феудализма (на примеру Француске од XII до XV века).
Друштвена и политичка улога средњовековних градова (примери италијанских градова –
комуна).
Развој привреде у средњовековној Европи:
Промене на феудалном поседу; одвајање занатства од пољопривреде; обнова, развоји
уређење градова.
Особености развоја друштва и државе у Византији:

Утицај римског наслеђа, покушај обнове Римског царства (Јустинијан), феудализација,
значај хришћанстваи Цркве,односи с Јужним Словенима и осталим народима Балкана.
Особености развитка исламског друштва и државе:
Ислам и стварање арабљанске државе, друштвено и државно уређење Калифата.
Односи са Византијом и државама западне Европе. Распад Калифата и настанак нових
муслиманских држава.
Средњовековне државе Источних и Западних Словена:
Примери Русије, Пољске, Чешке.
Религија и њен утицај на средњовековни свет:
Хришћанство, ислам и јудаизам каорелигије Европе и Средоземља. Хришћанска црква
у западној Европи – улога папства, црквени редови, јереси, крсташки ратови. Црквени
раскол 1054. године. Православна црква и њена улога и значај. Јудаизам и ислам.
Средњовековна култура:
Културне области и њихова обележја на простору Европе и Средоземља. Култура у
западној Европи – Каролиншка ренесанса, витешка и градска култура, школе и
универзитети, уметност. Византијска култура – хеленистичко и римско наслеђе,уметност,
књижевност,ренесанса Палеолога.Исламско-арапска култура – наука, филозофија,
књижевност и уметност.
Срби и њихово окружење усредњем веку:
Насељавање Словенана Балканском полуострву. Однос према староседеоцима и
суседима. Насељавање Мађара и Бугара. Настанак првих српских држава. Покрштавање.
Последице црквеног раскола.Српска држава у немањићком периоду– Стефан
Немања,проглашење краљевства (Стефан Првовенчани) и стицање црквене самосталности
(Свети Сава), успон и ширење Србије (Урош I, Милутин, Стефан Дечански), проглашење
царства (Стефан Душан).Босна од XII до XIV века – богумилство, јачање државе (Стјепан
II и Твртко I).Дубровник – друштвено и државно уређење.
Српска средњовековна култура:
Књижевност, уметност, културне везе са суседима, значајни културно-историјски
споменици.
Срби и остали балкански народи у борби против Османлија:
Слабљење балканских држава (Србије, Византије, Бугарске и Босне) у другој
половини XIV века. Турци Османлије и њихова прва освајања, Маричка битка и бој на
Косову, пад Бугарске, Српска деспотовина; Босна у XV веку, пад Србије, Босне,
Херцеговине и Зете; последице османлијских освајања.
НОВИ ВЕК
Европа у периоду од XVI до XVIII века
Развојпривреде, друштва и државеод краја XV до краја XVIII века:
Велика географска открића и њихов утицај на европску привреду. Мануфактурна
производња, пораст трговине и развој банкарства.Апсолутистичка монархија, просвећени
апсолутизам.
Културне и верске прилике у Европи:
Хуманизам и ренесанса – развитак уметности и науке. Реформација у Немачкој;
калвинизам; особености реформације у Енглеској и скандинавским земљама. Реформација
у Хабзбуршкој монархији. Противреформација (католичка реакција) у Европи.
Просветитељство; развој природних и друштвених наука.

Европа и светод краја XVIII до средине XIX века
Развојпривреде, друштва и државе од краја XVIII до средине XIX века:
Индустријска револуција и њене последице у привреди и друштву; промене у
саобраћају и трговини; економски либерализам; борба за превласт на светском тржишту.
Појава и развој радничког покрета.
Грађанске револуције и појава нације:
Уставност и начела поделе власти. Особености револуција у појединим земљама
(Низоземска, Енглеска, Северна Америка, Француска).Економски, друштвени и културни
корени настанка модерних нација.
Срби и њихово окружење од XVI до средине XIX века
Срби и суседни народи под османлијском влашћу и стварање националних
држава:
Државно и друштвено уређење Османског царства – положај српског народа; облици
отпора османској власти; улога Пећке патријаршије у историји српског народа; учешће
српског народа у ратовима хришћанских сила против Османлија од XVI до XVIII века;
буна против дахија и токПрвог српског устанка;организација устаничке државе. Други
српски устанак – ток устанка, борба за добијање аутономије. Владавина кнеза Милошаи
уређење Кнежевине Србије (Сретењски устав, укидање феудализма). Уставобранитељи и
њихова владавина. Црна Гора– настанак државе (Петар I, Петар II и Данило Петровић
Његош). Национални покрети суседних народа(Грка, Румуна, Бугара, итд.).
Срби под влашћу Хабзбурговаца и Млечана:
Српски народ на просторима Војне крајине, цивилне Хрватске и Славоније; Срби у
Далмацији од XVI до XVIII века; Босански пашалук од XVI до XVIII века; сеобе
Срба,Карловачка митрополија и њена улога у историји српског народа.

