
СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРОШЛОСТИ 
Циљ и задаци 
Циљ изучавања предмета је проширивање знања из области опште културе и 

оспособљавање ученика да, кроз упознавање с начином живота људи у прошлости, боље 
разумеју свет и време у коме живе и развију свест о континуитету и укорењености. 
Ученици би требало да се упознају са специфичностима динамике културних промена и да 
науче како да сагледају себе у контексту "другог", да би сопствени идентитет што 
потпуније интегрисали у шири контекст разуђене и сложене садашњости. 

Задаци предмета су да ученици, кроз наставу усмерену ка упознавању с различитим 
елементима свакодневног живота, као што су односи у породици, исхрана, образовање, 
дечје игре, забава, станишта, одевање итд, уоче њихову условљеност историјским 
процесима и догађајима. Концепција наставе овог изборног предмета нагласак ставља на 
упознавање с основним елементима свакодневног живота у прошлости Србије, 
Југоисточне Европе, Средоземља и Европе у целини, с намером да се уоче њихови 
заједнички именитељи и упознају различитости које постоје у датом историјском 
контексту, као и у односу на савремено доба у којем ученик живи. Подстицањем 
радозналости, креативности и истраживачког духа у проучавању овог предмета, ученици 
треба да се оспособе да формирају јаснију слику о прошлим временима, да овладају 
елементарним процедурама прикупљања историјске грађе, као и да развију критички 
однос према њој. 

ПЕТИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци: 
разумевање појма свакодневни живот; 
разумевање појма прошлост; 
разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 
усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости; 
идентификовање актуелних дечјих игара (врсте и њихова функција); 
упознавање с дечјим играма у прошлости (врсте и њихова функција); 
идентификовање сличности и разлика између игара некад и сад; 
разумевање значаја игре у развоју појединца и друштва; 
упознавање са свакодневним животом људи у праисторији; 
упознавање са свакодневним животом народа Старог истока; 
упознавање са свакодневним животом старих Грка; 
упознавање са свакодневним животом старих Римљана; 
подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 
развијање способности повезивања знања из различитих области; 
подстицање креативности. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 
Прошлост (појам прошлости). 



Време (хронологија, оријентација у времену). 
Значај проучавања прошлости. 
Појам свакодневног живота (односи у породици, исхрана, становање, одевање, 

школовање, лечење, производња, забава, разлика између политичке историје и историје 
свакодневног живота...). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само 
владарима, војсковођама и државницима, већ и обичним људима, којима се можемо 
приближити једино истраживањем њихове свакодневице). 

ИГРЕ У ПРОШЛОСТИ 
Појам и феномен игре (место и улога игре у развоју појединца и друштва). 
Играчке (врсте и значај). 
Дечје игре у садашњости (карактеристике и функције). 
Дечје игре у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије). 
Традиционалне игре у Србији (Жмурке, Скакање у џаковима, Труле кобиле, Јањине, 

Ћушкање, Клис или Пинцике, Потезање конопца, Бацање камена с рамена, Рвање, Ходање 
на штулама, Дери-гаће, Сардине, Мотање, Тутумиш, Штапоња, Шуге, Радибаба, Цар 
говедар, Јелечкиње, барјачкиње, Дајем ти талир, Елем, белем, цедило, Стари чика, Газда 
и пчеле, Пошто, секо, млеко, Коларићу, панићу, Ринге, ринге, раја...). 

Играчке у прошлости (врсте и функција - од нашег времена до праисторије). 
Дечје игре и игре одраслих (сличности и разлике). 
Олимпијске игре у античкој Грчкој (основ спортских игара савременог доба). 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У ПРАИСТОРИЈИ И СТАРОМ ВЕКУ 
Свакодневни живот људи у праисторији 

Свакодневни живот праисторијских заједница (археолошки локалитети, утицај 
појаве риболова, земљорадње, сточарства и коришћења метала на промене у свакодневном 
животу). 

Начин исхране и одевања у праисторији (врсте хране, њена припрема и чување, 
одевни материјали, алатке...). 

Становање у праисторији (насеља и стамбени објекти: пећине, земунице, надземни 
објекти, сојенице...). 

Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, посуђе, намештај, огњишта, пећи, 
начин обраде, умеће израде...). 

Изуми (ватра, једро, точак, удица, лук и стрела...). 
Веровања (загробни живот, култ предака и плодности и култни предмети: 

жртвеници, ритони, зооморфне и антропоморфне фигурине...). 
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Оци - ледени човек, Пазирик - 

човек с тетоважама, Костјенки - куће од кљова мамута, Сунгир - покојник прекривен 
перлама, мегалити, Стоунхенџ, архитектура на Лепенском виру, фигурине из Винче, 
организација насеља у Чатал Хијуку...). 

Свакодневни живот народа Старог истока 
Начин исхране у старом Египту и Месопотамији (сакупљање и припремање 

намирница, лов и риболов, јеловник, земљорадња, виноградарство, пића). 
Одевање у старом Египту и Месопотамији (материјали, сировине и начини обраде, 

накит, бојење, шминка и лична хигијена). 
Становање у старом Египту и Месопотамији (грађевински материјали, начин градње, 

оруђа за рад, изглед објеката и организација простора). 



Породични односи у старом Египту и Месопотамији (положај мушкарца, жене и 
детета). 

Образовање у старом Египту и Месопотамији (писмо, техника писања, школе...). 
Обавезе становништва (порез, присилни рад - изградња путева, канала за 

наводњавање, насипа, утврђења, храмова, пирамида...). 
Друштвени живот у старом Египту и Месопотамији (игре на табли - сенет, плес уз 

музику, музички инструменти - флаута, харфа, удараљке, фрула, систрум...). 
Употребни предмети у старом Египту и Месопотамији (оруђе, оружје ратника, 

посуђе, кућни инвентар, печати, новац, техника и умеће израде). 
Лечење (болести и лековите биљке). 
Путовања и трговина код народа Старог истока. 
Изуми у старом Египту и Месопотамији (сунчани и водени часовник, стакло, систем 

за наводњавање, шадуф...). 
Веровања у старом Египту и Месопотамији (загробни живот, балсамовање, 

хороскопи, астрологија, ритуални обреди и предмети). 
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Тутанкамонова гробница и њен 

инвентар, бродови поред пирамида, краљевска гробница у Уру, библиотека у Ниниви...). 
Свакодневни живот старих Грка 

Начин исхране старих Грка (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и 
животиња, припремање и чување хране, јеловник...). 

Одевање код старих Грка (материјали - лан и овчија вуна, начин обраде и бојење, 
накит, парфеми...). 

Становање у старој Грчкој (материјали од којих се градило, зидови од ћерпича, 
кровови покривени глиненим цреповима, прозори с дрвеним капцима...). 

Породични односи у старој Грчкој (положај мушкарца, жене и детета, свадбени 
обичаји, однос према старијима...). 

Образовање у старој Грчкој (школовање дечака - улога граматиста, китариста, 
софиста, педотриба, значај физичке културе и музике, абакус, спартанско васпитање...). 

Друштвени живот у старој Грчкој (игра котабос, трке двоколица, гозбе, хетере, 
позоришта...). 

Употребни предмети у старој Грчкој (оруђе, посуђе, оружје ратника, новац, 
занати...). 

Путовања и трговина. 
Медицина и наука у старој Грчкој (болести и лечење, Хипократ са Коса...). 
Веровања старих Грка (пророчишта, загробни живот, подземни свет...). 
Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (атински Акропољ, Делфи, Ефес, 

Микена...). 
Свакодневни живот старих Римљана 

Начин исхране у старом Риму (експлоатација природних ресурса, узгајање биљака и 
животиња, припремање и чување хране, јеловник...). 

Одевање у старом Риму (материјали, тога, пурпурна боја - боја царевог одела, 
козметика, фризуре, лична хигијена, латрине…). 

Становање у старом Риму (грађевински материјал, начин градње, изглед објеката и 
организација простора, инсуле, аквадукти, купатила…). 



Породични односи у старом Риму (положај мушкарца, жене и детета, свадбени 
обичаји, адопција - усвајање као прилика за социјалну афирмацију, слављење рођендана 
оца породице у част његовог духа заштитника - генија). 

Образовање у старом Риму (школовање дечака - улога ,,дојкиње", ,,педагога" и 
,,граматичара", значај беседништва...). 

Друштвени живот у старом Риму (забава, гозбе, позориште, колске трке, борбе 
гладијатора, плес, музика, музички инструменти...). 

Употребни предмети и накит (оруђе, оружје, новац, прстење, наруквице, огрлице...). 
Римска војска (легије и опрема легионара). 
Путовања и трговина (изградња путева, поморска трговина...). 
Веровања и ритуални обреди у старом Риму (свештеници и свештенице, приношење 

жртве боговима, као и кућним божанствима - ларима и пенатима, ношење хране на 
гробље, апотеоза...). 

Лечење у старом Риму (медицински инструменти и лековито биље - жалфија, 
рузмарин, слачица, морач, бели лук...). 

Најзанимљивији археолошки налази и локалитети (Сирмијум, Сингидунум, Наисус, 
Виминацијум - војни логор, Гамзиград - царска палата, Трајанов мост, римски Форум, 
Колосеум, Картагина, Помпеји...). 

 

ШЕСТИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Оперативни задаци: 
- разумевање појма свакодневни живот; 
- разумевање значаја проучавања свакодневног живота у прошлости; 
- усвајање и продубљивање знања о разликама између свакодневног живота данас и 

у прошлости; 
- упознавање са улогом и значајем грбова и застава; 
- упознавање са улогом и значајем грбова и застава у прошлости српског народа; 
- упознавање са свакодневним животом у средњем веку; 
- упознавање са свакодневним животом српског народа у средњем веку; 
- подстицање ученика на самостални истраживачки рад; 
- развијање способности повезивања знања из различитих области. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 

УВОД 
Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје и 

историје свакодневног живота и указивање на основне тематске области истраживања - 
исхрана, становање, одевање, школовање, односи у породици и локалној заједници, 
лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, такмичарске игре...). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само 
владарима, војсковођама и државницима, већ и обичним људима, у историјским изворима 
углавном анонимним, којима се можемо приближити једино истраживањем њихове 
свакодневице). 



ГРБОВИ И ЗАСТАВЕ НЕКАД И САД 
Појам грба и заставе као симбола и хералдике као науке о грбовима (основни 

елементи: застава - једнобојна или вишебојна тканина на заставном копљу или стегу; грб - 
штит са грбовном сликом изнад кога је шлем или круна). 

Улога и значај грбова и застава у садашњости (као симбола државе, нације, владара, 
војске, града, установе, предузећа, политичке организације, спортског друштва...). 

Улога и значај грбова и застава у прошлости (појава грбова у XII веку -породични 
грбови на штитовима као начин распознавања витезова на турнирима и у ратним 
походима; грбови на заставама, новцу, печатима, поштанским маркама, споменицима, 
шлемовима...; најчешћи хералдички симболи - крст, орао, лав, змај, јелен, коњ, лик свеца, 
кула, љиљан, месечев срп...; вексилум - застава римских царева, лабарум - застава 
Константина Великог са знаком крста и грчким почетним словима имена Исуса Христа, 
значај освајања и губитка заставе у рату, значење беле заставе у рату...). 

Грбови и заставе у прошлости српског народа (порекло српског грба и заставе, 
значење четири оцила, најчешћи хералдички симболи на грбовима српских нововековних 
и средњовековних династија и властелинских породица - двоглави бели орао Немањића, 
Лазаревића, Карађорђевића, Обреновића и Петровића-Његоша, лав Бранковића и 
Петровића-Његоша, вук Балшића, љиљани Котроманића...). 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У СРЕДЊЕМ ВЕКУ 
Свакодневни живот у средњовековној Европи 

Начин исхране у средњем веку (сакупљање и припремање намирница, лов и риболов, 
јеловник, начини чувања хране, земљорадња, виноградарство, пића). 

Одевање у средњем веку (материјали, сировине и начини обраде, накит, бојење, 
шминка и лична хигијена). 

Породични односи у средњем веку (положај мушкарца, жене и детета, утицај 
обичајног права). 

Становање у средњем веку (грађевински материјали, начин градње, оруђа за рад, 
изглед објеката и организација простора, осветљење, украшавање простора - таписерије, 
разлика између села и града). 

Живот у средњовековном граду (примери Цариграда, Венеције, Фиренце, Париза, 
Лондона...; хигијенски услови, опасност од епидемија...). 

Средњовековни замак (у миру и за време опсаде, одбрана замка: јарак, покретни 
мостови, прстенови одбране, стражарнице на капијама, поливање нападача врелим уљем и 
водом...). 

Живот у средњовековном селу (обавезе становништва, положај зависног сељака - 
работника, порез, присилни рад - изградња путева, насипа, утврђења...). 

Властелин на свом имању (лов - обука соколова, однос са работницима). 
Образовање (писмо, техника писања, школе...). 
Живот у средњовековном манастиру (свакодневица организована према 

литургијским часовима и молитвама, основни послови монаха...). 
Војска (израда и изглед војничке опреме: оружје - мач, копље, борбена секира, 

праћка, лук и стрела, самострел, топуз, млат, "грчка ватра"...; оклоп - панцирна кошуља, 
шлем, визир, рамени оклоп, оклопне рукавице, оклоп колена, коњски оклоп...; штитови, 
опсадне справе - катапулти, овнови, опсадне куле...). 

Витешка каријера (пут племићких синова од пажа и штитоноше до витеза, свечано 
проглашење за витеза, витешки закони части). 



Витешки турнири и друге такмичарске игре (увежбавање ратничких вештина, 
мегдани, ношење знамења неке госпе као начин показивања наклоности, перјанице-
челенке на шлемовима...). 

Друштвени живот (игре, плес уз музику, музички инструменти, позориште, 
трубадури, властеоске гозбе: жонглери, путујући свирачи и забављачи...). 

Употребни предмети (техника и умеће израде - оруђе, посуђе, кућни инвентар, 
печати, новац...). 

Страхови средњовековног становништва (од смака света, природних непогода, 
болести, непознатог, другачијег и другог - странаца, припадника друге професије, пола, 
вероисповести, митских бића - вештица, вампира, вукодлака, духова...). 

Лечење (заразне болести, појава куге - "црна смрт", начини здравствене заштите и 
превентиве, лекови и лековито биље). 

Путовање и трговина (ходочашћа - света места, мисионари, путујући трговци, 
значајни сајмови). 

Свакодневни живот у српским земљама средњег века 
Начин исхране (припремање хране, кућно посуђе, реконструкција могућег 

јеловника...). 
Одевање (материјали и тканине, склавина - основна гардероба Јужних Словена, 

разлика у одевању међу припадницима различитих друштвених група, накит, преодевање 
у одећу супротног пола и у животињске коже у време поклада и карневала...). 

Становање (грађевински материјали, начин градње, изглед објеката и организација 
простора куће, хигијена куће...). 

Лечење (лична хигијена, технике лечења, различити мелеми, лековито биље, 
манастирске болнице - Хиландар, Студеница...; чудесна исцељења, враџбине...). 

Животни циклус (рођење, крштење, брак, свадба, смрт, сахрана). 
Српска средњовековна породица (положај мушкарца, жене и детета у породици и 

локалној заједници). 
Образовање (ширење основне писмености у локалним срединама - парохијски 

свештеник као учитељ писања и читања, манастири као центри писмености и високог 
образовања, значај Хиландара). 

Друштвени живот (основни празници заједнице, различити облици забавних 
активности, гозба, плес - коло, игра, панађури, црквене славе, сабори, глумци, жонглери, 
музика, музички инструменти, народне песме дугог стиха - бугарштице, витешке игре, 
коњичке трке, борбе животиња...). 

Насеља (основни типови насеља - село, трг, град, рударско насеље; примери Котора, 
Новог Брда, Скопља, Призрена, Београда, Смедерева...). 

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, основна обележја 
средњовековне земљорадње, виноградарства и сточарства, пољопривредни алати - рало, 
плуг, срп, коса, мотика, млинови, чување и складиштење хране - житне јаме и сл.). 

Војска (начин ратовања, војна техника, значај утврђења и кула). 
Путовање и трговина (ковање новца и његов значај, основни правци трговачких 

путева: правци Морава - Вардар и Дрина - Полимље, поморске везе - односи са Котором и 
Дубровником и другим приморским градовима). 

 
 
 



СЕДМИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 36 часова годишње) 

Oперативни задаци 
Ученици треба да: 
- разумеју појам свакодневни живот 
- разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 
- усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у 

прошлости  
- усвоје и прошире знања о улози новца и банака у свакодневном животу људи некад 

и сад 
- употпуне знања о историји српског новца 
- стекну знања о свакодневном животу у новом веку 
- стекну знања о свакодневном животу Срба у новом веку 
- развијају истраживачку радозналост  
- развијају способност повезивања знања из различитих области. 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА  

УВОД 
Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје и 

историје свакодневног живота и указивање на основне тематске области истраживања - 
исхрана, становање, одевање, образовање, односи у породици и локалној заједници, 
лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, такмичарске игре...). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само 
владарима, војсковођама и државницима, већ и обичним људима, којима се можемо 
приближити једино истраживањем њихове свакодневице).  

НОВАЦ И БАНКЕ НЕКАД И САД 
Појмови нумизматика, новац и банка (нумизматика као наука о постанку, развоју и 

употреби кованог новца; новац као специфична роба, мера вредности, платежно средство 
и као једно од обележја самосталности државе; банка као предузеће које тргује новцем).  

Новац и банке у садашњости (сврха и значај постојања новца и банака; појмови - 
штедња, трезор, кредит, камата, деоница, инфлација, дефлација; фалсификовања новца, 
савремено потрошачко друштво у коме је новац највиша вредност…). 

Новац и банке у прошлости (историјат новца и банака - од старог века до данас: од 
плаћања у натури до кованог, папирног, "пластичног" и "електронског" новца и од малих 
мењачница у Старој Грчкој и Риму, преко ренесансних банака, до модерних 
мултинационалних финансијских институција; материјали од којих је израђиван новац, 
историјски феномен "кварења" новца; ликови и различити симболи на кованом и 
папирном новцу...). 

Новац у Србији некад и сад (историјат новца од средњег века до данас: перпер, 
динар, дукат, грош, акча-аспра, талир, форинта, марка; динар као званична валута модерне 
Србије; мотиви на новчаницама; настанак и развој Народне банке као прве финансијске 
институције у Србији). 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ У НОВОМ ВЕКУ  



Свакодневни живот у Европи и свету од краја XV до краја XIX века 

Начин исхране (сакупљање и припремање намирница, употреба источњачких зачина, 
јеловник, понашање за столом, прибор за јело, начини чувања хране и њено конзервирање, 
пиће, конзумирање кафе, чаја и дувана...).  

Одевање (материјали и начини обраде, појава шиваће машине, стилови у одевању, 
модне куће, свакодневна и свечана одећа, накит, фризуре, перике, шминка, парфеми, 
лична хигијена...).  

Породични односи (традиционални и модерни погледи на породицу, положај детета; 
промене настале после Француске револуције). 

Становање у доба ренесансе и барока (грађевински материјали, начин градње, оруђа 
за рад, изглед објеката и организација простора - палата, дворана, ложница, студио, 
кабинет, оџаклија; осветљење, грејање, украшавање стамбеног простора - слике, портрети 
чланова породице; кућни инвентар; разлика у начину становања између села и града и 
између богатих и сиромашних).  

Становање у индустријско доба (врсте објеката и организација простора; осветљење 
- гас и струја; грејање, кућни инвентар; украшавање стамбеног простора - слике, портрети 
чланова породице, фотографије). 

Живот у ренесансном и барокном граду (просторно и урбано планирање, примери 
Венеције, Фиренце, Напуља, Мадрида, Париза, Лондона, Антверпена, Амстердама...).  

Живот у граду индустријског доба (просторно и урбано планирање, нове улице - 
појава булевара; настанак индустријских четврти, радничка насеља и предграђа; боемске 
четврти; појава модерне инфраструктуре - водовод, канализација, метро; примери Париза, 
Лондона, Берлина, Њујорка).  

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, организација радног дана...).  
Образовање и васпитање (школе и универзитети, улога цркве и државе - појава 

световног и обавезног образовања; појава штампарства и ширење писмености, појава 
школских уџбеника, забрањене књиге, појава легата и задужбина; положај ученика - 
награђивање и кажњавање, одевање ученика).  

Верски живот (обележја свакодневног живота припадника различитих верских 
конфесија - сличности и разлике између католика, протестаната, православаца, муслимана, 
Јевреја; појава атеизма). 

Војска (израда и изглед војничке опреме: мачеви, копља, ватрено оружје - од 
примитивних пушака аркебуза и мускета до разорне артиљерије; увођење стајаће војске, 
развој модерне војне стратегије и тактике - појава генералштаба, увођење униформи и 
војних одликовања; војно образовање). 

Класична музика и класично позориште (музички инструменти - клавир, оргуље, 
виолина, флаута, гитара; позориште у доба Шекспира и Молијера, настанак опере). 

Доколица и забавни живот (игре, плес уз музику, балови, маскирање, улични 
забављачи, путујућа позоришта, коцкање...). 

Комуникације у индустријско доба (развој поштанског, телеграфског и железничког 
саобраћаја; појава телефона, пароброд, новине и новинарство).  

Путовање и туризам (откривање нових дестинација, гостионице и хотели, бање). 
Однос према другом и различитом (према странцима, припадницима друге 

професије, пола, вероисповести, политичког уверења; прогон вештица).  
Страхови становништва (од смака света, помрачења сунца и месеца, комета, 

природних непогода, глади, болести, митских бића - вампира, вукодлака, духова...). 



Лечење (болнице, начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне 
организације - Црвени крст; лекови и лековито биље, апотеке, заразне болести, болести 
морнара, хигијенски услови, епидемије, карантини...). 

Свакодневни живот Срба од краја XV до краја XIX века 

Начин исхране (реконструкција могућег јеловника - двор, град, село; припремање 
хране, посни и мрсни циклуси, утицаји других кухиња на карактер исхране; пиће, 
конзумирање кафе и дувана).  

Одевање (материјали и тканине - чоја, крзно, кожа, лан, свила; накит, разлика у 
одевању код Срба у Хабзбуршком и Турском царству, као и код припадника различитих 
друштвених група; црна одећа монаха и плава одећа свештеника у Карловачкој 
митрополији; средњоевропски узори у облачењу српског грађанског сталежа у 
Хабзбуршкој монархији; забрана хришћанима у Турској да носе зелену и скарлетну боју 
одеће, као и беле турбане како би се разликовали од муслимана; грађанско одело, 
униформе државних чиновника, лекара, цариника, професора Лицеја и гимназија у 
обновљеној Србији; народна ношња у Србији - опанци, шарене чарапе, гаће од платна, 
чакшире од чоје, везене кошуље, гуњ, шубара, фес, јелек, прегача, зубун...).  

Становање (грађевински материјали, начин градње, изглед објеката и организација 
простора; разлике у становању код Срба у Хабзбуршком и Турском царству: дворци, 
градске куће, конаци, сеоске куће - брвнаре, чатмаре, бондручаре, кућери - преносне куће; 
дворови владара - вожда Карађорђа, кнеза Милоша, кнеза Михаила, кнеза Александра, 
владике Петра II, књаза Данила, књаза Николе; украшавање стамбеног простора - 
намештај, иконе, портрети чланова породице, српских владара и црквених 
великодостојника, фотографије; уређење дворишта).  

Живот у граду (основни типови градских насеља - варошица, варош и град; 
оријентални и европски утицаји; примери Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца...). 

Трговина и занатство (еснафи, занати - турски и немачки називи за занатлије: 
ћурчија, терзија, абаџија, болтаџија, папуџија, мумџија, туфегџија, кујунџија, чаругџија, 
шлосер, тишлер, шустер, шнајдер...). 

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње; основна обележја 
земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, моба, позајмица; пољопривредна 
оруђа, млинови, ветрењаче, чување и складиштење хране).  

Породица (обичаји животног циклуса - рођење, свадба, смрт, сахрана; положај 
мушкарца, жене и детета у породици и локалној заједници, живот у ужој и широј 
породици - задруга и инокосна породица).  

Друштвени живот (основни празници заједнице - верски и државни; породични 
празници - крсна слава; радни и нерадни дани; улога кафана, крчми и механа; различити 
облици забавних активности: на селу - коло, прела, посела, панађури; у граду - балови, 
соареи, излети, књижевне дружине и читалишта, позориште...). 

Однос према другом и различитом (према странцима, припадницима друге 
професије, пола, вероисповести, политичког уверења; гостопримство).  

Образовање (ширење основне писмености у локалним срединама - парохијски 
свештеник као учитељ писања и читања, манастири као центри писмености и образовања; 
оснивање световних школа - гимназија и Велика школа; један дан у школи; школска слава; 
одевање ученика; школовање женске деце; слање ђака на школовање у иностранство).  



Војска (оружје устаника, начин ратовања устаничке војске - значај шанчева и 
утврђења; пешадија, коњица, артиљерија; војна организација за време кнеза Михаила и 
кнеза Милана - оружје, униформе и одликовања; порекло шајкаче, војно образовање).  

Лечење (начини здравствене заштите и превентиве, хуманитарне организације - 
Црвени крст; лекови и лековито биље, апотеке, заразне болести, хигијенски услови, 
епидемије, карантини; прве болнице и први Срби лекари у јужној Угарској у XVIII веку, 
отварање болница у Србији у време кнеза Милоша; надрилекарство, враџбине...). 

Комуникације (писмо, пошта, телеграф; путеви, новине и новинарство, поклоничка 
путовања - хаџилуци).  

ОСМИ РАЗРЕД 

(1 час недељно, 34 часа годишње) 

Oперативни задаци 
  
 Ученици треба да: 

 

– разумеју значај проучавања свакодневног живота у прошлости 

– усвоје и прошире знања о разликама између свакодневног живота данас и у 
прошлости 

– стекну знања о свакодневном животу у Европи и свету од краја XIX до краја XX 
века 

– стекну знања о свакодневном животу код Срба од краја XIX до краја XX века 

– усвоје и прошире знања о улози фотографије, филма, радија и телевизије у 
свакодневном животу људи некад и сад 

– развијају истраживачку радозналост 

– развијају способност повезивања знања из различитих области. 

 

 

 

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА 
 

УВОД 
 



Појам свакодневног живота (уочавање разлике између политичке историје, 
друштвене историје и историје свакодневног живота и указивање на основне тематске 
области истраживања – исхрана, становање, одевање, образовање, односи у породици и 
локалној заједници, лечење, религиозност и веровања обичних људи, забава, такмичарске 
игре и др). 

Значај проучавања свакодневног живота у прошлости (прошлост не припада само 
владарима, војсковођама и државницима, већ и обичним људима – женама, мушкарцима и 
деци, чији живот можемо упознати једино истраживањем њихове свакодневице).  

 

 

ФОТОГРАФИЈА, ФИЛМ, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈА НЕКАД И САД 
 

Феномен фотографије, филма, радија и телевизије (као техничка достигнућа, 
начин уметничког изражавања, средства масовне комуникације, сазнавања и образовања, 
и као изузетан историјски извор). 

Фотографија, филм, радио и телевизија у садашњости  (као пратиоци свих видова 
живота савременог човека – њихова друштвена функција, употреба и злоупотреба; 
фотографија, филм, радио и телевизија у тржишној утакмици, економској и политичкој 
пропаганди). 

Фотографија, филм, радио и телевизија у прошлости (развој – оптичка сочива, 
дагеротипија, мокра плоча, фото-апарат, филмска трака, покретне слике, биоскоп, радио 
таласи, катодна цев, екран...; феномен „тромости ока”, прва филмска пројекција 1895 – 
браћа Лимијер, филмски журнали – филм као извор информација о догађајима; „фабрика 
снова” у Холивуду – филм као масовна забава и индустрија, „звезде” немог филма – Чарли 
Чаплин, Бастер Китон, Рудолф Валентино, Глорија Свансон, Лилијен Гиш...; почетак ере 
звучног филма – Џез певач из 1927. са Ал Џолсоном у насловној улози, појава анимираних 
филмова – Волт Дизни и његови јунаци; појава колор филмова; филмски трикови, 
фестивали и награде – Златна палма, Златни лав, Златни медвед, Оскар...; оснивање 
радио-станица, појава телевизије 1925. године и увођење првих редовних телевизијских 
програма 1935/36; превласт телевизије над другим медијима у другој половини XX века; 
примери политичке злоупотребе фотографије, филма, радија и телевизије у XX веку; 
најзначајнији редитељи – Дејвид Ворк Грифит, Сергеј Ејзенштајн, Луис Буњуел, Чарли 
Чаплин, Џон Форд, Алфред Хичкок, Федерико Фелини, Џон Хјустон, Орсон Велс, 
Франсоа Трифо...).  

Фотографија, филм, радио и телевизија у Србији некад и сад (делатност дворског 
фотографа Анастаса Јовановића, породични фото-албуми, прва филмска пројекција у 
Србији 1896, први српски филмови – Крунисање краља Петра I из 1904. и први играни 
филм Живот и дела бесмртног вожда Карађорђа из 1911. године; биоскопи браће Савић 
и Светозора Боторића у Београду, најзначајнији и најгледанији филмови, значајни 
филмски глумци – Илија Станојевић, Добрица Милутиновић, Љубинка Бобић и други; 



почетак рада прве радио-станице – Радио Београда 1929, јавна демонстрација телевизије 
на сајму у Београду 1939, тајно праћење програма Радио Лондона за време окупације, 
оснивање Телевизије Београд 1958, заједничко гледање ТВ програма, постојање само 
једног телевизијског програма, кућни радио и ТВ апарати као статусни симболи; 
међународно признати српски редитељи – Александар Петровић, Живојин Павловић, 
Душан Макавејев, Емир Кустурица, Слободан Шијан, Горан Марковић, Срђан Карановић, 
Горан Паскаљевић, Срђан Драгојевић...). 

 

СВАКОДНЕВНИ ЖИВОТ ОД КРАЈА XIX ДО КРАЈА XX ВЕКА 

 

Свакодневни живот у Европи и свету од краја XIX до краја XX века 

 

 

Начин исхране (промене у припремању намирница, јеловнику, начину чувања и 
конзервирања хране; кухињски апарати – електрични шпорет, фрижидер и др; ресторани 
„брзе хране”, пиће – појава газираних безалкохолних пића, конзумирање кафе, чаја, 
дувана и др).  

Одевање (природни и вештачки материјали и начини обраде, стилови у одевању, 
култура одевања, модне куће, појава модне индустрије, свакодневна и свечана одећа, џинс 
као карактеристика одевања младих у читавом свету, накит, фризуре, шминка, парфеми, 
лична хигијена...).  

Породични односи (традиционални и савремени погледи на породицу, положај 
детета; промене настале после Првог светског рата у односима међу половима, сексуална 
револуција). 

Становање (грађевински материјали, начин градње, развој грађевинске технике, 
врсте објеката и организација простора; разлика у начину становања између села и града и 
између богатих и сиромашних; осветљење – гас и струја; грејање, употреба соларне 
енергије, кућни инвентар, кућни апарати – фен, машина за веш, миксер, усисивач...; 
украшавање стамбеног простора – слике, портрети чланова породице, фотографије). 

Живот у граду (просторно и урбано планирање; индустријске четврти, радничка 
насеља и предграђа; боемске четврти; појава модерне инфраструктуре – водовод, 
канализација, метро, проблем загађења, одношење и складиштење отпада; живот у време 
светских ратова, примери Париза, Лондона, Берлина, Њујорка, Москве, Санкт Петербурга 
и др).  



Живот на селу (основни ритмови аграрне производње, организација радног дана, 
примена савремених агротехничких мера и механизације, миграције сеоског становништва 
у градове).   

Образовање и васпитање (школе и универзитети, улога цркве и државе – појава 
световног и обавезног образовања; ширење писмености, појава школских уџбеника, 
забрањене књиге, појава легата и задужбина; положај ученика – награђивање и 
кажњавање, одевање ученика, Скаутски покрет).  

Верски живот (обележја свакодневног живота припадника различитих верских 
конфесија – сличности и разлике у веровањима и обичајима између католика, 
протестаната, православаца, муслимана, Јевреја; атеизам). 

Војска (живот војника у рату и миру, жене у војсци, израда и изглед војне опреме: 
артиљерија, авијација, подморнице, носачи авиона, аутоматско оружје, торпеда, тенкови, 
бојни отрови, ракетне јединице, радари, нуклеарно наоружање и др; развој модерне војне 
стратегије и тактике, униформе и војна одликовања; војно образовање, војници и цивили у 
тоталном рату). 

Забава (биоскопи, игре, плес уз музику, грамофони, магнетофони, ЦД, компјутери, 
балови, матине, маскирање, улични забављачи, путујућа позоришта; џез, рок и поп музика 
и др). 

Спорт (модерне Олимпијске игре, аматерски и професионални спорт, 
најпопуларнији спортови – кошарка, фудбал, тенис, рагби и др). 

Комуникације, путовања и туризам (развој поштанског, телеграфског, 
телефонског, железничког, аутомобилског и авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, 
новине и новинарство, Интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, 
путничке агенције...). 

Односи и стереотипи према другом и различитом (према припадницима друге 
нације, вероисповести, пола, расе, политичког уверења, професије, према 
хендикепиранима и оболелима...).  

Брига о телу и здрављу – лечење (болнице, начини здравствене заштите и 
превентиве, развој медицине, рендген зраци, хуманитарне организације – Црвени крст; 
лекови и лековито биље, апотеке, заразне болести, болести морнара, хигијенски услови, 
епидемије и др). 

 

Свакодневни живот код Срба од краја XIX до краја XX века 

 



Начин исхране (реконструкција могућег јеловника – двор, град, село; промене у 
припремању намирница, начину чувања хране и њеном конзервирању; посни и мрсни 
циклуси, национална кухиња, утицаји других кухиња на карактер исхране; пиће, 
конзумирање кафе и дувана).  

Одевање (материјали и тканине, разлике у одевању код припадника различитих 
друштвених група; грађанско одело и униформе; народна ношња у Србији, савремени 
начин одевања).  

Становање (култура становања, грађевински материјали, начин градње, изглед 
објеката и организација простора; разлике у становању код Срба: дворци, градске куће, 
конаци, сеоске куће; дворови владара – Милана и Александра Обреновића, Петра и 
Александра Карађорђевића, Николе Петровића, резиденције Јосипа Броза; украшавање 
стамбеног простора – намештај, слике, иконе, портрети чланова породице, фотографије; 
уређење дворишта).  

Индустрија, трговина и занатство (индустријализација Србије – пиваре, стакларе, 
текстилна и аутомобилска индустрија; стари занати). 

Живот у граду (основни типови градских насеља – град, варош, варошица, „дивља” 
насеља; оријентални и европски утицаји; електрификација, јавни градски превоз – 
фијакери, трамваји, тролејбуси и аутобуси, живот у граду за време окупације: 1915–1918. 
и 1941–1945. године, примери Београда, Новог Сада, Ниша, Крагујевца и др). 

Живот на селу (основни ритмови аграрне производње; основна обележја 
земљорадње, виноградарства и сточарства; задруга, моба, позајмица; пољопривредна 
оруђа, млинови, ветрењаче, чување и складиштење хране, живот на селу за време 
окупације: 1915–1918. и 1941–1945. године, миграције сеоског становништва у градове).  

Породица (обичаји животног циклуса – рођење, свадба, смрт, сахрана; положај 
мушкарца, жене и детета у породици и локалној заједници, живот у ужој и широј 
породици). 

Верски живот (православни идентитет, сличности и разлике у веровањима и 
обичајима између православаца и других вероисповести – католика, муслимана, Јевреја, 
протестаната; атеизам). 

Друштвени живот (основни празници – породични, верски и државни; значај 
празника, промене празника, промена календара; радни и нерадни дани; улога кафана, 
барова, „кафића”, дискотека; различити облици забавних активности: на селу – коло, 
прела, посела, сеоске славе; у граду – балови, матинеи, соареи, клубови, излети, књижевне 
дружине и читалишта, позориште, биоскопи...). 



Спорт (оснивање Српског олимпијског клуба 1910, учешће на међународним 
такмичењима и велики успеси, спортска друштва и клубови – „Соко”, „Партизан”, 
„Црвена звезда”, „Војводина”...; савремени спорт и спортски живот). 

Односи и стереотипи према другом и различитом (према припадницима друге 
нације, вероисповести, пола, расе, политичког уверења, професије, према 
хендикепиранима и оболелима...).  

Образовање (ширење писмености у локалним срединама, увођење обавезног 
основног образовања, оснивање музичких и уметничких школа, женских учитељских 
школа и гимназије, универзитети, један дан у школи, школска слава, одевање ученика, 
школовање женске деце, школовање у иностранству, оснивање покрета Трезвена младеж, 
насиље у школи).  

Војска (живот војника у рату и миру, жене у војсци, израда и изглед војне опреме; 
развој војне стратегије и тактике, српске и југословенске војне униформе и одликовања; 
војно образовање – оснивање војне академије). 

Брига о телу и здрављу – лечење (болнице у Србији, начини здравствене заштите и 
превентиве, хуманитарне организације – Црвени крст; народна и алтернативна медицина, 
апотеке, заразне болести, хигијенски услови, епидемије...). 

Комуникације, путовања и туризам (развој поштанског, телеграфског, 
телефонског, железничког, аутомобилског и авионског саобраћаја; ауто и авио клубови, 
новине и новинарство, Интернет, откривање нових дестинација, гостионице и хотели, 
визни режим као пресецање комуникација...). 

 

 

 


